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1. Menedzsment
1. 1. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERV
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató Szakmai Fejlesztési Tervet készít, a benne
foglaltakat végrehajtja.
A standard célja: tudatos terv olyan ellátás nyújtására, amely figyelembe veszi az ellátandó lakosság
szükségleteit, segíti a szolgáltatót a nyújtott ellátás minőségének folyamatos fejlesztésében, a
betegbiztonság javításában, hozzájárul a források hatékony felhasználásához, az optimális,
költséghatékony ellátás nyújtásához, támogatja a szolgáltatót a külső környezeti tényezőkhöz való
innovatív alkalmazkodásban.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
igazgatásban, ellenőrzésben érintett szervezeti egységek, beleértve az orvosi, ápolási,
gazdasági, műszaki területeket
érintett munkaköri csoportok:
felsővezetés
a Szakmai Fejlesztési Terv elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatásban résztvevők
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. A felsővezetés meghatározza és kialakítja a Szakmai Fejlesztési Terv, a kapcsolódó
Operatív Terv készítésének szempontjait, módszertanát, a tényeken alapuló
döntéshozatali mechanizmust, a terv időszakos felülvizsgálatának rendjét,
kritériumait.
Sz.2. A felsővezetés meghatározza a Szakmai Fejlesztési Terv készítését koordináló, a
tervezésbe bevonandó személyek, támogató csoportok körét, szükséges
ismereteiket, feladataikat, felelősségüket.

Sz.3. A Szakmai Fejlesztési Terv az egészségügyi szolgáltató jövőképén alapul,
megfogalmazza a küldetési nyilatkozatot, ez alapján meghatározza a fő fejlesztési
irányokat, a minőségpolitikát, hangsúlyozva
a minőségfejlesztést, a betegbiztonságot.
Sz.4. A felsővezetés meghatározza a Szakmai Fejlesztési Terv készítéséhez szükséges
adatok körét, az abból képzett indikátorokat.
Sz.5. A felsővezetés kialakítja, fenntartja a Szakmai Fejlesztési terv teljesüléséhez
szükséges együttműködés folyamatát az ágazati vezetéssel, a releváns
társintézményekkel, szakmai szervezetekkel, betegszervezetekkel, egyéb
egészségügyi ellátókkal, kijelöli a kapcsolattartásért felelős személyeket.
Sz.6. A felsővezetés az éves Operatív Tervben meghatározza a kitűzött fejlesztési cél
eléréséhez szükséges feladatokat, határidőket, felelősöket, erőforrásokat.
O.1. A felsővezetés gondoskodik arról, hogy a munkatársak megfelelő, rendszeresen
aktualizált információval rendelkezzenek a munkakörüket érintő, a Szakmai
Fejlesztési Tervben, az Operatív Tervben kitűzött célokról, megjelölt feladataikról,
határidőkről, a tervek megvalósulásáról.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató rendelkezik Szakmai Fejlesztési Tervvel.
M.2. Az intézmény rendelkezik a Szakmai Fejlesztési Terven alapuló rövid távú Operatív
Tervvel.
Az egészségügyi szolgáltató az ebben foglaltakat megvalósítja, a Tervtől való
esetleges eltérés tudatos felsővezetői döntés alapján történik.
M.3. A Szakmai Fejlesztési Terv készítésében, követésében érintett munkatársak köre,
feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.4. A szervezet jövőképe, küldetési nyilatkozata, minőségpolitikája egymással
harmonizál, nyilvános, hangsúlyozza a minőségfejlesztés és a betegbiztonság
jelentőségét.
M.5. A gyűjtött adatokból, információkból származó eredményeket a tervben foglaltak
szerint rendszeresen összevetik a tervekkel, célokkal, az eltéréseket elemzik,
értelmezik, szükség esetén intézkedéseket hoznak az eltérések korrigálására, a
tervek módosítására.
M.6. A munkatársak ismerik a napi feladataikkal összefüggő intézményi
minőségcélokat.
M.7. Az egészségügyi szolgáltató a kijelölt kapcsolattartó személyek révén a Szakmai
Fejlesztési terv teljesüléséhez szükséges területeken folyamatosan együttműködik
az ágazati vezetéssel,
a társintézményekkel, szakmai szervezetekkel, betegszervezetekkel, egyéb

egészségügyi ellátókkal.
D.1. Az egészségügyi szolgáltató érvényes Szakmai Fejlesztési Tervvel és Operatív
Tervvel rendelkezik.
D.2. A Szakmai Fejlesztési Terv készítéséhez felhasznált adatokat, indikátorokat, a terv
megvalósulásának eredményeit, tapasztalatait dokumentálják.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató az érdekcsoportok bevonásával, a meghatározott
kritériumok alapján, legalább évente értékeli a Szakmai Fejlesztési Terv
megvalósulását, szükség esetén módosítja azt.
E.2. Az egészségügyi szolgáltató figyelemmel kíséri az Operatív Tervben foglalt
feladatok megvalósulását, szükség esetén módosítja az Operatív Tervet.
1. 2. DÖNTÉSTÁMOGATÁS
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a működéssel összefüggő döntések
meghozatalához szükséges információk, adatok gyűjtése, elemzése, felhasználása és nyilvántartása
érdekében eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz.
A standard célja: a vezetői döntések megalapozásához szükséges adatok, információk naprakészen
rendelkezésre álljanak.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
adatelemzést végző szervezeti egységek
kontrolling
minőségügy
igazgatóságok
érintett munkaköri csoportok:
felsővezetés
a gyűjtendő adatok, képzendő indikátorok meghatározásában, előállításában, felhasználásában
érintett munkatársak
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a döntések megalapozásához
szükséges adatok, információk körét.

Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató a szervezeti struktúra, a működés, a nyújtott
betegellátási szolgáltatások figyelembevételével az adatgyűjtési és elemzési
tervben adatcsoportonként meghatározza az adatgyűjtés és elemzés célját,
gyakorlatát. Az adatgyűjtési és elemzési tervekben meghatározásra kerülnek:
– a gyűjtendő kvantitatív, kvalitatív adatok, információk, adatforrásaik,
– a szükséges indikátorok, számításuk módja, az elvárt pontosság mértéke,
– az indikátorok belső célértéke, ha releváns, az indikátorok értékeit befolyásoló
tényezők,
– a mérések, adatgyűjtések gyakorisága, az adatgyűjtések felelősei,
– a feldolgozás és elemzés módszertana, a belőlük készült jelentések formája,
gyakorlata, célcsoportja,
– a kapcsolódó tevékenységek dokumentálásának, tárolásának helye és módja,
– a terv érvényességi időtartama,
– az adatkezelési jogosultságok.
Sz.3. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza az adatgyűjtésben, elemzésben
érintettek körét, feladataikat, felelősségüket, jogosultságaikat.
M.1. Az egészségügyi szolgáltatónál döntéstámogató adatgyűjtést, elemzést végeznek.
M.2. Az adatgyűjtésben, elemzésben érintett munkatársak köre, feladataik,
felelősségük és jogosultságuk meghatározott, a működést ennek megfelelően
valósítják meg.
M.3. Az adatgyűjtést végző munkatársak ismerik az adatgyűjtés célját, a gyűjtendő
adatok és indikátorok körét, az adatforrásokat, az értékeket befolyásoló
tényezőket, az adatgyűjtés gyakoriságát
és az adatokból készült elemzések hasznosulását. Az elemzést végző munkatársak
ezen felül ismerik
a szükséges elemzések módszertanát, az eredmények értelmezési lehetőségeit.
M.4. Az adatgyűjtés és elemzés eredményeit a vezetőknek és a megjelölt
célcsoportoknak a tervben meghatározott rendszerességgel és formában
visszajelzik.
D.1. Az adatgyűjtési és elemzési terv dokumentált és érvényes.
D.2. A gyűjtött adatokat, a kapcsolódó elemzéseket, a nyers és a kiértékelt adatokat
visszakereshetően, biztonságosan tárolják.
E.1. Az adatgyűjtési és elemzési gyakorlat felülvizsgálatára vonatkozóan tervvel
rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,

gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.
E.2. A tervben meghatározott gyakorisággal áttekintik a gyűjtendő adatokat, a
kapcsolódó eljárásokat és szükség esetén módosítják azokat.
1. 3. A BETEGELLÁTÁS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ VEZETŐI TEVÉKENYSÉG
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: a felsővezetés tevékenységével hozzájárul a betegek biztonságának
javításához.
A standard célja: a betegellátás biztonságának javítása a vezetői tevékenységen keresztül.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
minőségügyért, betegellátás biztonságáért felelős szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: adott szervezet felsővezetése
érintett betegcsoportok: nemkívánatos eseményekben érintett betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. A felsővezetés a szervezeti küldetési nyilatkozatban hangsúlyozza a betegellátás
biztonságát, kialakítja
a kapcsolódó betegbiztonsági programot.
Sz.2. A felsővezetés létrehozza a betegellátás biztonságáért, annak folyamatos
javításáért felelős munkacsoportot, meghatározza azon személyek vagy csoportok
körét, feladatait, felelősségét, akik részt vesznek a betegbiztonsági program
működtetésében, támogatja olyan intézeti kultúra kialakulását, amelyben a
betegellátás biztonságát minden munkatárs saját feladatának tartja.
M.1. A felsővezetés olyan szervezeti célkitűzést, jövőképet képvisel, amely támogatja a
betegellátás biztonságának javítását.
M.2. A felsővezetés tevékenységével javítja, folyamatosan fejleszti a szervezet
betegbiztonsági kultúráját. Ennek demonstrálására részt vesz a betegbiztonsággal
összefüggő képzéseken, elősegíti a betegellátás biztonságát javító
kezdeményezéseket, elismerési rendszert hoz létre, a munkatársak számára
folyamatosan közzéteszi az elért eredményeket.

M.3. Az egészségügyi szolgáltatónál a felsővezetés által megbízott, a betegellátás
biztonságáért, folyamatos javításáért felelős munkacsoport működik.
M.4. Az egészségügyi szolgáltató betegbiztonsági programot működtet, melynek
alakulásával a vezetői megbeszéléseken rendszeresen, önálló napirendi pontban
foglalkoznak.
M.5. A betegbiztonsági program működtetésében érintett munkatársak köre, feladataik
és felelősségük meghatározottak.
M.6. A munkatársak ismerik az őket érintő betegbiztonsági programok céljait,
eredményeit és a kapcsolódó bevezetett intézkedéseket.
M.7. A felsővezetés a betegellátás biztonságával kapcsolatos problémák nyílt
kommunikációját szorgalmazza. A gyakorlatban az egyszemélyi felelős keresése és
büntetése helyett a hibák alapvető okainak feltárását, a hibákból való tanulást
helyezik előtérbe.
M.8. A felsővezetés a nemkívánatos események oki kutatásának támogatására jelentési
és tanuló rendszert működtet. Ennek keretében elősegíti és támogatja a
nemkívánatos eseményekre vonatkozó adatgyűjtést, a nemkívánatos események
okainak elemzését, a hibák feltárását, elősegíti azok kiküszöbölését, monitorozza a
kezdeményezett intézkedések hatását. Mindezekről tájékoztatást ad
a munkatársak számára.
1. 4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉS
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató tevékenysége során minőségbiztosítási
eljárásokat
és minőségfejlesztési módszereket alkalmaz.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltatások megvalósítása során azok minőségének biztosítása
és fejlesztése a folyamatok és tevékenységek szisztematikus elemzésével, fejlesztésével, a
standardoknak, az egyéb működési és szakmai szabályozóknak megfelelően végzett tevékenységek
bevezetésével, alkalmazásával.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minőségügyi tevékenységet irányító szervezeti egység
a fejlesztendő tevékenységben érintetett szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
felsővezetés
minőségügyi vezető

minőségfejlesztési ismerettel és gyakorlattal rendelkező munkacsoport az érintett folyamatok
képviselőinek bevonásával
érintett betegcsoportok: elégedettségi vizsgálatban résztvevők
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. A Szakmai Fejlesztési Tervben megfogalmazott, minőségbiztosítási,
minőségfejlesztési, a betegellátás biztonságára vonatkozó tervek alapján
határozzák meg az éves minőségcélokat. Az éves Operatív Tervben a célokat
rangsorolják, meghatározzák a teljesítésükhöz szükséges konkrét feladatokat,
felelősöket, határidőket, szükséges erőforrásokat, azok rendelkezésre állását.
Sz.2. A célok kitűzésénél figyelembe veszik az alábbiakat:
– a korábbi minőségcélok megvalósulását,
– belső és külső felülvizsgálatok eredményeit, tapasztalatait,
– az akkreditációs felülvizsgálat részét képező önértékelés és helyzetfelmérés
eredményeit,
– klinikai auditok eredményeit és tapasztalatait,
– betegbiztonsággal kapcsolatos adatokat, nemkívánatos eseményeket,
– beteg- és dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményeit,
– dolgozók értékelését,
– egészségügyi dokumentáció felülvizsgálatának eredményeit,
– betegpanaszokat,
– ismert kockázatokat, veszélyforrásokat,
– a tudatos kockázatelemzési tevékenység eredményeit,
– pereket, kártérítési eljárásokat, a megítélt kártérítési összegeket,
– higiénével kapcsolatos tevékenységeket,
– munkavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket,
– emberi erőforrásra vonatkozó adatokat.
Sz.3. A minőségcélok teljesítése gyakorlati programokon keresztül történik. Ezek
kitérhetnek az alábbi feladatokra:
– a standardok szerinti működés kialakítására,

– a standardok alkalmazására vonatkozó belső felülvizsgálatok rendjének
kialakítására,
– a minőségüggyel, betegellátás biztonságával kapcsolatos, a standardok
teljesülését segítő képzések megtervezésére, lebonyolítására,
– a betegellátás biztonságával kapcsolatos program kialakítására,
– a szakmai protokollok fejlesztésére, szakmai tartalmuk felülvizsgálatára,
megújítására,
– a klinikai auditok végzésének rendjére, a kapcsolódó ismeretek oktatására,
– az akkreditációs felülvizsgálat részét képező önértékelési eljárás
lebonyolítására, a kapcsolódó ismeretek oktatására,
– elégedettségi vizsgálatok végzésére, elemzésére, az eredmények
hasznosulására vonatkozó tervekre,
– az egészségügyi dokumentáció felülvizsgálatának rendjére.
Sz.4. A felsővezetés létrehozza és működteti a minőségügyért felelős
munkacsoportot, meghatározza azon személyek vagy csoportok körét,
feladataikat és felelősségüket, akik részt vesznek a minőségbiztosítási és
minőségfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.
Meghatározzák az intézeti és belső koordinátorok kiválasztásának szempontjait,
valamint a felső vezetés és az intézeti koordinátor közötti közvetlen kapcsolat
rendjét.
O.1. A minőségügyi tevékenységre vonatkozó képzési, tájékoztatási programot
dolgoznak ki, meghatározzák annak célját, célcsoportját, módszertanát,
időzítését, rendszerességét, kijelölik
a szervezéséért felelős személyeket (munkakör, beosztás), meghatározzák a
képzéshez feltétlenül szükséges tananyagot, eszközöket.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató vezetői az Operatív Terv és a belső szabályozók
szerint működtetik, fejlesztik az ellátás biztonságát, minőségét támogató
minőségügyi tevékenységeket.
M.2. A szervezetnek van kinevezett minőségügyi vezetője, aki lehetőleg a felsővezetés
tagjaként, vele szorosan együttműködve, munkaköri leírásban rögzített
hatáskörrel és felelősséggel szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a
minőségügyi tevékenységeket, javaslatot tesz a felsővezetés tagjainak
a fejlesztési irányokra, szükséges teendőkre.
M.3. A minőségügyi vezető rendelkezik egészségügyi végzettséggel, az adott ellátási
szinten többéves betegellátási tapasztalattal, betegbiztonsági, általános
minőségügyi, menedzseri ismerettel

és jártassággal, amelyet folyamatosan továbbfejleszt.
M.4. A minőségcélok, a kapcsolódó gyakorlati programok konkrét adatokon,
információkon alapulnak.
M.5. Az egészségügyi szolgáltató intézeti és belső koordinátori rendszert működtet az
akkreditációs standardok bevezetésének támogatására.
M.6. Az intézményi helyzetértékelést célzó önértékelés során valamennyi, standardok
által érintett szervezeti egység működése felmérésre kerül a koordinátorok
irányításával.
M.7. A gyakorlati programok végrehajtására munkatársakat bíznak meg, csoportokat
hoznak létre,
hogy az őket érintő gyakorlati programokban szereplő feladatokat azonosítsák, a
szükséges tevékenységeket végrehajtsák.
M.8. A munkatársak ismerik feladataikat és felelősségüket a minőségbiztosítási és
minőségfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatban.
M.9. A gyakorlati programok éves értékelése során a felsővezetés meghozza a további
fejlesztéshez, fenntartáshoz szükséges döntéseket, és azokat visszacsatolja az
operatív tervezésbe.
M.10. A minőségcélok teljesüléséről éves jelentést készítenek, ezt a munkatársak
számára közzéteszik,
és figyelembe veszik a következő időszak minőségcéljainak, Operatív Tervének
megfogalmazásakor.
M.11. A szabályozók szerinti működést belső felülvizsgálatokkal rendszeresen követik,
az eredményeket
az intézmény vezetése és valamennyi érintett munkatársa számára visszajelzik.
M.12. A felülvizsgálatok során tapasztalt eltérések esetén intézkedéseket hoznak a
folyamatok, tevékenységek fejlesztésére, javítására.
1. 5. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a saját ellátási, támogató, kiszolgáló
folyamatainak megfelelő működéséhez szükséges humán erőforrás menedzselését megtervezi, a
munkatársak felvétele, foglalkoztatása, értékelése, szakmai és személyes fejlődésének,
előmenetelének támogatása szabályozottan történik.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltató dolgozói megfelelő képzettséggel rendelkezzenek,
munkájukat eredményesen, hatékonyan és motiváltan végezzék.

Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
minden szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató a Szakmai Fejlesztési Tervben rögzített szervezeti
célok, stratégia, struktúra figyelembevételével meghatározza az ellátási és
támogató folyamatokhoz tartozó feladatokat, ez alapján megtervezi a feladatok
ellátásához szükséges munkaköröket, létszámot, ismeretet, képességeket,
meghatározza a munkarendet, a munkaidőt.
Sz.2. A humánerőforrás-terv alapján a humán erőforrás menedzselésére vonatkozóan
szabályozást dolgoznak ki. A szabályozás többek között kitér:
– munkaköri csoportonként az alkalmasság, a foglalkoztatás feltételeinek
meghatározására,
– a toborzási módszerekre,
– a munkatársak felvételére, a beléptetésükkel kapcsolatos feladatokra,
– munkaidő-beosztási, szabadságolási, képzési, továbbképzési, ügyeleti rend
készítésére, a rendkívüli munkavégzés elrendelésére,
– a munkatársak személyes céljainak, terveinek egyeztetésére,
– az értékelés módszereire, szempontjaira, az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási
feladatokra,
– a munkatársak értékelésére,
– a jogviszony megszűnésére és megszüntetésére, valamint a kiléptetéssel
kapcsolatos feladatokra,
– olyan helyzetekre, amikor a rendelkezésre álló munkatársi létszám, ismeret,
készség nem elegendő,
– a humán erőforrás menedzselésével összefüggő folyamatok dokumentációs
rendjére,
– a humán erőforrás menedzselésével összefüggő folyamatok ellenőrzési

rendjére.
Sz.3. A munkaköri leírás minimálisan tartalmazza a következőket:
– meglévő-, amennyiben releváns elvárt végzettség, speciális ismeretek,
képzettség,
– munkakörhöz kapcsolódó feladatok és kötelezettségek,
– felelősség, jogkör, hatáskörök és ezek összhangja,
– rendes helyettesítési rend.
Sz.4. Az egészségügyi szolgáltató az érintettek bevonásával felmérést készít a
munkatársak oktatási, képzési, továbbképzési szükségleteiről, amely alapján a
kijelölt felelősök szervezeti egységenként,
a szervezet szükségleteinek, lehetőségeinek a figyelembevételével, elkészítik az
éves oktatási, képzési, továbbképzési tervet. Az oktatási, képzési, továbbképzési
terv készítésekor figyelembe veszik többek között:
– az adott munkakörben elvárt tudást, készségeket,
– várhatóan távozó munkatársak pótlási szükségleteit,
– a Szakmai Fejlesztési Tervben foglaltakat,
– új szakmai eljárások szükségességét, az azok alkalmazásához szükséges
ismereteket,
– a kötelező továbbképzési igényeket,
– az esetlegesen előforduló nem várt eseményeket,
– a dolgozói észrevételeket, elégedettségi vizsgálatok eredményeit,
– a belső felülvizsgálatok, klinikai auditok eredményeit,
– a betegpanaszokat,
– a betegelégedettségi vizsgálatok eredményeit,
– a beteg- és munkatársi biztonsági szempontokat,
– egyéb, kapcsolódó indikátor eredményeket.
Sz.5. Az egészségügyi szolgáltató kialakítja a dolgozói elégedettség felmérésének
rendszerét, ezen belül a belső panasztétel, panaszkezelés rendjét, a
munkatársaktól érkező fejlesztési kezdeményezések fogadását, a dolgozók
távozásakor végzett felmérés, az így gyűjtött információk feldolgozásának
módszerét, az eredmények visszacsatolását a fejlesztési programokba.

Sz.6. Az egészségügyi szolgáltató a humán erőforrás folyamatok monitorozására
indikátorokat határoz meg, rögzíti a mérés és értékelés gyakoriságát, a
végrehajtás felelőseit.
M.1. Az egészségügyi szolgáltatónál a szervezeti célok, stratégia és struktúra alapján
tervezik az ellátási,
a támogató és az igazgatási folyamatok megfelelő elvégzéséhez szükséges
humán erőforrás létszámot. Ennek megfelelően alakítják ki a szükséges
munkaköröket és határozzák meg az elvárt ismereteket, képességeket, a
kapcsolódó munkarendet és munkaidőt.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató a hiányzó vagy a jövőben szükséges humán erőforrás
biztosítására
a szabályozásban meghatározott toborzási rendszert működtet.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató minden munkatárs esetében felvételkor, új
munkakörbe helyezéskor, a szolgáltató által meghatározott időközönként
meggyőződik arról, hogy a munkatársak megfelelő szakmai tudással,
tapasztalattal, személyes adottsággal rendelkeznek.
M.4. Az egészségügyi szolgáltató erre kijelölt vezetői a munkatársakkal egyeztetik az
alkalmazásukkal kapcsolatos személyes céljaikat és terveiket, az intézeti célokkal
történő összhangba hozás érdekében.
M.5. A munkatársak beosztása vezetői döntés eredménye, és az ellátandó
feladatoknak megfelelő.
M.6. A műszakcsere és a munkatársak beosztásának módosítása vezető által
jóváhagyottan, szabályozottan történik.
M.7. Az oktatás, képzés és továbbképzés a szükségletek, a lehetőségek, a
szabályozásban megadott szempontok figyelembevételével, az erre felelősként
kijelölt munkatársak által elkészített éves oktatási, képzési, továbbképzési terv
alapján, tervezetten zajlik, amelyhez a feltételek biztosítottak.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató a szabályozásban meghatározott dolgozói
elégedettség felmérését végzi, amely magában foglalja többek között a belső
panasztételt, a panaszkezelést, a munkatársaktól érkező fejlesztési
kezdeményezések fogadását. Az így gyűjtött információkat, valamint a dolgozók
távozásakor végzett felmérés adatait feldolgozzák, az eredményeket a fejlesztési
programokba visszacsatolják.
M.9. A szabályozásnak megfelelően értékelik a munkatársak teljesítményét.
M.10. A humán erőforrás menedzselésének adminisztratív folyamatai a szabályozásban
meghatározott rend szerint zajlanak.

M.11. A szabályozásban előírt humán erőforrás indikátorokat a felelős személyek
meghatározott rendszerességgel mérik, gyűjtik és értékelik.
M.12. Az egészségügyi szolgáltató meghatározott rend szerint jár el azokban az
esetekben, amikor
a rendelkezésre álló munkatársi létszám, ismeret, készség a tervezethez képest
nem elegendő vagy annak nem megfelelő.
D.1. Minden munkatárs munkavégzésre irányuló jogviszonya dokumentált, az ehhez
kapcsolódó egyéb munkaügyi dokumentumok, pl. külön megbízás, naprakészen
rendelkezésre állnak.
D.2. A munkatársak oktatását, képzését, továbbképzését szabályozásban megadott
rend szerint dokumentálják, nyilvántartják.
D.3. A munkaköri leírást minden munkatárs számára elkészítik, és szükség esetén
aktualizálják.
A munkaköri leírás minimálisan tartalmazza a meglévő-, amennyiben releváns,
elvárt végzettséget, speciális ismeretet, képzettséget, feladatokat,
kötelezettségeket, felelősségi- és hatásköröket, helyettesítési viszonyokat.
E.1.

A humánerőforrás-menedzselés gyakorlatának felülvizsgálatára vonatkozó
tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

A toborzás és alkalmazásba vétel folyamatát, a munkaszervezést, beosztást,
rendelkezésre állást
és helyettesítési rendet folyamatosan figyelemmel kísérik.

E.3.

Az oktatás, képzés, továbbképzés rendjének teljesülését, illetve teljesítését
folyamatosan figyelemmel kísérik.

E.4.

Az ellenőrzések tapasztalatai, a munkavállalók teljesítménye és visszajelzései
alapján rendszeresen áttekintik, szükség esetén módosítják a humán erőforrás
menedzselési folyamatokat, azok dokumentációit.

1. 6. ÚJ MUNKATÁRSAK FOGADÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az új munkatársakat tájékoztatja a saját
munkaköri feladatukról, felelősségükről, képzi a rájuk vonatkozó helyi, belső szabályokról.
A standard célja: az új munkavállalók fogadásával, előre átgondolt tájékoztatásával, szükség szerinti
oktatásával
az egészségügyi szolgáltató elősegíti a mielőbbi biztonságos, eredményes, hatékony és felügyelet

nélküli munkavégzést. A standard értelmezésében a felügyelet nélküli munkavégzés azon
munkakörök esetén értelmezhető, melyeknél az egészségügyi szolgáltató patronáló munkatárs
kijelölésének szükségességét határozza meg.
A felügyelet nélküli munkavégzés új munkatárs esetén a patronáló munkatárs ezirányú döntését
követően valósulhat meg, ezen döntést követően a patronáló munkatárs szerepe megszűnik.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
minden szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki az új munkatársak
1. tájékoztatására, képzésére vonatkozóan, amely kiterjed a felügyelet nélküli
munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzésére, gyakorlati alkalmazásának
támogatására. A szabályozásban meghatározzák:
– az egyes munkakörök ellátásához átadandó információk körét, a munkavégzés
általános
és helyi szabályait, a munkavállaló jogainak érvényesítését biztosító helyi
gyakorlatot,
– az ideiglenesen betegellátási tevékenységet végző munkatársak felügyelet
nélkül végezhető feladatait, felelősségeiket, az ehhez szükséges, számukra
átadandó információk, általános és helyi szabályok körét, a munkatársak jogainak
érvényesítését biztosító helyi gyakorlatot,
– a helyi gyakorlati ismeretek átadásának módját,
– azon munkaköröket, feladatokat, amelyek ellátásához egyéni felkészítő
program, patronáló munkatárs kijelölése szükséges,
– a patronáló munkatársi rendszerrel kapcsolatos pontos munkajogi felelősségi
viszonyokat,
– az egyéni felkészítő programban közreműködő patronáló munkatárs
kiválasztásának kritériumait, feladatait, a patronáláshoz kapcsolódó
dokumentálási szabályokat,
– a felügyelet nélküli munkavégzésre való alkalmasságról történő döntés
folyamatát, kritériumait,

a döntést követő teendőket,
– a kritériumoknak való megfelelés esetén a felügyelet nélküli munkavégzés
engedélyezését,
– atovábbi felügyelet szükségessége esetén,
– avagy a betanulási idő meghosszabbítását,
– avagy a felelősség, feladatkör módosítását,
– vagy szerződésbontást, alkalmazástól való elállást,
– a szabályozás ellenőrzési rendjét, amely figyelembe veszi az új munkavállalók, a
patronáló munkatársak visszajelzéseit, a felügyelet nélküli munkavégzésről való
döntés tapasztalatait.
Sz.2. A szabályozásban meghatározzák az új munkatársak belépésekor szükséges
tájékoztatási, oktatási rendet, az oktatásra jogosult személyek körét, feladataikat,
felelősségüket, a feladataik elvégzéséhez szükséges ismereteiket.
O.1. Az új munkatársak oktatásához szükséges oktatási anyagokat, a szabályozás
aktuális verzióját,
a legutóbbi módosításokat megismerhetővé teszik az érintett személyek számára.
M.1. Felmérik az új munkatárs ismereteit, gyakorlati tapasztalatait.
M.2. Az új munkatárs részt vesz a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges
kötelező képzéseken, oktatásokon.
M.3. A szabályozásban meghatározott esetekben, az új munkatársak számára a
betöltendő munkakörhöz szükséges tudás, tapasztalat, személyes adottságok és
felelősség figyelembevételével
a feladatokhoz, elvárásokhoz illeszkedő felkészítő programot alakítanak ki. A
képzés időszakára az új munkatárs mellé patronáló munkatársat jelölnek ki, aki
felügyeli az új munkatárs tevékenységét, segíti a munkavégzéssel kapcsolatos
ismeretek, gyakorlati technikák elsajátítását.
M.4. A patronáló és a patronált munkatársak tisztában vannak a kapcsolódó
beszámolási, utasítási
és felelősségi viszonyokkal.
M.5. Minden új munkatárs esetében értékelik a felügyelet nélküli munkavégzés
kritériumainak teljesülését. A teljesítmény, alkalmasság első értékelése legkésőbb
a próbaidő vége előtt megtörténik.
M.6. A kritériumok teljesülésének függvényében történik döntés az új munkatárs
felügyelet nélküli munkavégzésére vonatkozóan.

M.7. A felügyelet nélküli munkavégzés megkezdése előtt, a betanítási időszakban
szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálják, szükség esetén módosítják az új
munkatárs jogkörét, felelősségét, feladatait.
M.8. Az ideiglenesen betegellátási tevékenységet végző munkatársak felügyelet nélkül
végezhető feladatai, felelősségei meghatározottak, az ehhez szükséges átadandó
információk, általános
és helyi szabályok átadásra kerülnek.
D.1. A felügyelet nélküli munkavégzésre való alkalmasságról szóló döntést
dokumentálják.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató az új munkatársak tájékoztatási, képzési rendjének
ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít, a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. A felkészítő programokat meghatározott rend szerint ellenőrzik. Az ellenőrzések,
az új munkavállalók és a patronáló munkatársak visszajelzései, a felügyelet nélküli
munkavégzésről való döntés tapasztalatai alapján rendszeresen áttekintik,
szükség esetén módosítják az új munkatársak tájékoztatásának, képzésének
gyakorlatát.
1. 7. A SZAKMAI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAINAK KIALAKÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a betegek szakmai ellátását előre
meghatározott szempontok szerint kidolgozott protokollok mentén végzi.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltató szakmai tevékenysége legyen megfelelő, biztonságos,
egységes, ezzel segítse elő az eredményesebb, hatékonyabb ellátást.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden betegellátó, beleértve a diagnosztikai egységeket is
érintett munkaköri csoportok:
szakmai vezetők
szervezeti egységek vezetői
a helyi szakmai eljárások, protokollok készítésében, alkalmazásában, felülvizsgálatában, az alkalmazás
ellenőrzésében érintettek
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető

A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató helyi szakmai protokolljainak kialakítását előre
kidolgozott belső szabályozók mentén végzi. A szabályozás meghatározza:
– az érvénybe lépő és a visszavonásra kerülő hivatalos szakmai irányelvek
követéséért felelős munkatársakat,
– a helyi szakmai protokoll készítésének folyamatát, létező érvényes hivatalos
szakmai irányelv esetében és annak hiányában,
– a helyi szakmai protokollok készítésében, módosításában részt vevő
szakterületeket, azok képviselőit, feladataikat, felelősségüket, hatáskörüket,
– a helyi szakmai protokollok alkalmazási gyakorlatára vonatkozó ellenőrzés
rendjét.
Sz.2. Az éves Operatív Terv részeként meghatározzák az orvos- és az ápolásszakma
vezetőivel együtt azokat a szakmai folyamatokat, amelyekre helyi protokollokat
készítenek. A meghatározás folyamatában
az alábbi szempontokat veszik figyelembe:
– a magas kockázatú ellátás,
– agyors döntést igénylő ellátás,
– ajelentős betegszámot érint,
– amagas a költségvonzata,
nincs kialakult, egyértelmű ellátási gyakorlata.
Sz.3. A szabályozásban meghatározzák a helyi szakmai protokollok tartalmi és formai
kritériumait,
a közzététel, az elérhetőség, az aktualizálás rendjét, a kapcsolódó dokumentációs
rendet, az archiválási kötelezettséget.
Sz.4. A helyi szakmai protokollok a szakmai lépéseken, felelősökön, dokumentálási
feladatokon túlmenően az alábbi információkat is tartalmazzák:
– egyértelmű cím az érintett betegség, állapot, betegcsoport megjelölésével,
– a készítés időpontja,
– a hivatkozott szakmai irányelv, egyéb szakmai ajánlás, szakirodalom,
– az érintett betegcsoport,

– érintett osztályok, részlegek,
– felhasználói célcsoport,
– érvényességi idő,
– készítők, jóváhagyók.
O.1. A helyi szakmai protokollokról az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják. A
vonatkozó protokollok releváns változása, módosítása, visszavonása, illetve új
dokumentum bevezetése esetén
az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. Az érvényes helyi szakmai protokollok az érintett munkatársak számára
elérhetőek és ismertek.
A helyi szakmai protokollok készítésében, alkalmazásában érintett munkatársak
köre, feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A helyi szakmai protokollokat a témakörben érintett osztályok, részlegek és
rendelések delegáltjai szakmai irányelvek alapján vagy annak hiányában,
meghatározott rend szerint, együtt fejlesztik, aktualizálják, konszenzussal
fogadják el, amelynek során tudomásul veszik az alkalmazás kötelezettségét.
M.3. A helyi szakmai protokollok a szabályozásnak megfelelő általános és szakmai
tartalommal bírnak.
M.4. Az egészségügyi szolgáltató az általa megjelölt szakmai folyamatokat helyi
szakmai protokollok alapján végzi.
M.5. A betegek ellátása során alkalmazott szakmai protokollok azonosíthatók.
D.1. A helyi szakmai protokollok dokumentáltak, nyilvántartásuk, archiválásuk a
dokumentumkezelési szabályok szerint történik.
D.2. A betegek ellátása során a szakmai protokolloktól való eltérést, annak indokát
rögzítik
a betegdokumentációban.
E.1. A helyi szakmai protokollok kialakítási és alkalmazási gyakorlatának
felülvizsgálatára vonatkozó tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat
célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.
E.2. A helyi szakmai protokollok alkalmazási gyakorlatát előre kidolgozott rend szerint
végzett belső klinikai auditok során és/vagy egyéb ellenőrzési tevékenységek
kapcsán mérik fel.

E.3. Az ellenőrzések, kapcsolódó nemkívánatos események, panaszok elemzése
alapján rendszeresen áttekintik a szakmai protokollok készítésének folyamatát,
tartalmát, a kapcsolódó oktatás rendjét.
Az ellenőrzési eredmények mentén módosítják az ellátási gyakorlatot vagy a helyi
szakmai protokollokat.
1. 8. KLINIKAI AUDIT TERVEZÉSE ÉS VÉGZÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a szakmai tevékenységének értékelése
érdekében klinikai auditot tervez és végez.
A standard célja: a szakmai ellátás szisztematikus értékelése és fejlesztése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
igazgatóságok
betegellátó szervezeti egységek
minőségügyi tevékenységet irányító szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
klinikai auditot megtervező, végrehajtó, értékelő munkatársak
klinikai audit által érintett szervezeti egységek munkatársai
érintett betegcsoportok: az auditált szakmai protokoll függvényében
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató a klinikai audit irányelv mentén szabályozást dolgoz ki
a klinikai audit tervezésére és végzésére vonatkozóan. A szabályozásban
meghatározzák:
– az évente végzendő klinikai auditok témáinak kiválasztási kritériumait,
– a klinikai audit tervezésének, előkészítésének, kivitelezésének folyamatát,
tevékenységeit, dokumentálási rendjét,
– az auditot követő intézkedések megvalósulásának monitorozását,
– a visszajelzés módját, rendszerét, célcsoportját,
– az ismétlő audit elvégzésének kritériumait.
Sz.2. Az értékelendő területek kiválasztásánál figyelembe veszik az alábbi

szempontokat:
– kitűzött minőségcélok,
– magas kockázatú ellátás, tevékenység,
– gyors döntést igénylő ellátás, tevékenység,
– az érintett betegszám nagysága,
– magas költségvonzat,
– egyértelműen kialakított ellátási gyakorlat hiánya,
– nemkívánatos események, panaszok előfordulása,
– az érvényes vonatkozó belső szabályozók követésének hiányosságai.
Sz.3. A szabályozásban meghatározzák a klinikai audit végzéséhez szükséges
ismereteket, az arra jogosult, elvégzéséért felelős személyek körét, feladataikat,
felelősségüket, hatáskörüket.
Sz.4. A szabályozásban rögzítik, hogy az egyes klinikai auditok tervezésénél figyelembe
veszik
az auditálandó tevékenységhez kapcsolódó aktuális intézményi eljárásokat,
protokollokat.
O.1. Az auditáló munkatársakat a tevékenység megkezdése előtt képzik a klinikai audit
módszertanáról.
O.2. Az auditált munkatársakat a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatják a klinikai
audit céljáról, tervezett lebonyolításáról.
M.1. A klinikai audit folyamataiban érintett munkatársak köre, feladataik, felelősségük
meghatározott,
a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A felsővezetés kezdeményezi, elősegíti, támogatja a klinikai auditok terv szerinti
végrehajtását, döntéseinél azok eredményeit figyelembe veszi.
M.3. A klinikai audit segítségével értékelendő területek kiválasztása a szabályozás
szerinti, előre kidolgozott szempontrendszer alapján történik.
M.4. A klinikai audit tervezése, előkészítése, kivitelezése és tevékenységei a
szabályozás szerint valósulnak meg.
M.5. A klinikai audit koordinálásával megbízott szakmai vezetők kijelölik azokat a
megfelelő ismeretekkel rendelkező felelős munkatársakat, akik a klinikai
auditokban részt vesznek. A kijelölt munkatársakat felruházzák a szükséges

hatáskörrel.
M.6. A klinikai audit eredményeit elemzik, amelybe bevonják az érintett szakterületek
vezetőit
és munkatársait.
M.7. Az eredmények értékelése alapján a klinikai auditot végzők és az adott szakterület
vezetői javaslatot tesznek a szakmai ellátás fejlesztése érdekében szükséges
intézkedésekre, azt a felsővezetés számára jóváhagyásra felterjesztik.
M.8. Az érintett munkatársakat tájékoztatják a klinikai audit eredményéről, az
elrendelt intézkedésekről,
a tervezett és megvalósult fejlesztésekről.
M.9. A szabályozásban meghatározott időintervallumon belül ismételt értékelést
végeznek, amely során a szabályozás vonatkozó kritériumai szerint felmérik,
monitorozzák, hogy az intézkedések a napi gyakorlatban bevezetésre kerültek-e, a
bevezetett módosító intézkedések eredményesek voltak-e.
D.1. A klinikai audit végzésének, elemzésének menetét, eredményét, az ennek alapján
készített intézkedési tervet a dokumentációs rend szerint rögzítik.
E.1. A klinikai audit tervezési és végzési gyakorlatának felülvizsgálatára vonatkozó
tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.
E.2. A klinikai audit végzésének gyakorlatát rendszeresen ellenőrzik. Az ellenőrzések
tapasztalatai alapján rendszeresen áttekintik, szükség esetén módosítják a klinikai
audit végzésének gyakorlatát,
a vonatkozó szabályozást.
1. 9. PANASZOK ÉS BEJELENTÉSEK KEZELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a beérkező panaszokat és bejelentéseket
időben és érdemben megvizsgálja, a szükséges intézkedéseket meghozza, a levont
következtetéseket felhasználja a betegbiztonság, az ellátás fejlesztéséhez.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltató a hozzá érkezett panaszokat és bejelentéseket időben
kezelje, elemezze, szükség esetén intézkedéseket hozzon a hasonló események elkerülésére, ezekről
az érintetteket megfelelően tájékoztassa.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
igazgatóságok

minőségüggyel foglalkozó szervezeti egység
betegellátó egységek
érintett munkaköri csoportok:
minden munkaköri csoport
a panaszokkal foglalkozó, kijelölt munkatársak kiemelten
érintett betegcsoportok: minden beteg
egyéb érintettek:
külső érintettek
a panaszos hozzátartozói
egészségügyi szolgáltatók, stb.
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a panaszok és bejelentések kezelésének
rendjét, amely kiterjed:
– a panaszok és bejelentések fogadására,
– a rögzítendő panaszok körére, a különböző jellegű beadványok elkülönítésére,
– a panaszok nyilvántartására,
– a panaszok kivizsgálásának, elemzésének rendjére, lehetséges módszereire,
– a kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
– a betegjogi képviselővel való együttműködésre,
– a levonható tanulságok gyakorlati hasznosítására,
– az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal való összehangolásra,
– a visszajelzés módjára, tartalmára, irányaira.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a panaszkezelésben résztvevők körét,
feladataikat
és felelősségüket.
O.1. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokról az új dolgozókat oktatják belépéskor.
A szabályozás releváns változásakor tájékoztatják az összes érintett
munkatársat.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
M.1. A munkatársak ismerik és alkalmazzák a munkakörükhöz tartozó panaszok
kezelésének rendjét, saját felelősségüket és kapcsolódó teendőiket.

M.2. A betegek/érintettek számára elérhetővé teszik a panaszkezelésről szóló
tájékoztatót.
M.3. Az érintett munkatársak a panasz kezelése során mindvégig törekszenek a nyílt,
megoldáskereső kommunikációra.
M.4. Az érintett munkatársakat a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják az őket
érintő panaszokról.
M.5. Oki vizsgálat szükségessége esetén a panaszok elemzéséért felelős munkatársak
közreműködésével,
a megfelelő eszköztár használatával elvégzik a panaszok oki kutatását.
M.6. A panaszok és bejelentések kezelési folyamatába lehetőség szerint a betegjogi
képviselő bevonásra kerül.
M.7. A panaszok és bejelentések kezelése során figyelembe veszik az adatvédelmi és
adatkezelési szempontokat.
M.8. A panaszelemzések eredményeire támaszkodva, az azok hátterében lévő
szervezeti és szakmai gyengeségek javítása érdekében intézkedéseket hoznak.
M.9. A panaszost és az érintett munkatársakat tájékoztatják az elemzés
eredményeiről, az esetlegesen meghozott intézkedésekről.
M.10. A levont tanulságokat figyelembe veszik a működési szabályok kialakításánál,
fejlesztésénél
és a minőségcélok kitűzésénél.
D.1. A panaszokat és bejelentéseket a szabályozásban meghatározott módon rögzítik
és nyilvántartják.
D.2. A panaszok kivizsgálását, elemzését és a hozott intézkedéseket dokumentálják.
E.1.

A panaszok és bejelentések fogadási és kezelési gyakorlatának felülvizsgálatára
vonatkozó tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát,
felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.

E.2.

A panaszkezelés szabályszerűségét, a panaszok kivizsgálási folyamatát, a
meghozott intézkedések eredményességét rendszeresen ellenőrzik, az
ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség esetén módosítják a folyamatot, a
kapcsolódó szabályozást.

2. Kommunikáció
2. 1. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: a külső kommunikáció szabályozottan történik.
A standard célja: a szervezetből kifelé történő, és az oda irányuló kommunikáció kezelése a szervezeti
célok és érdekek mentén, meghatározott időkereten belül történjen.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
az adott szervezet összes szervezeti egysége
érintett munkaköri csoportok:
minden munkaköri csoport
kiemelten az adatszolgáltatásban érintett munkatársak
kiemelten a külső kommunikációért felelős munkatársak
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató az etikai normák és az adatvédelmi szempontok
figyelembevételével szabályozza külső kommunikációját. A szabályozás kiterjed:
– az egészségügyi szolgáltatóhoz érkező hivatalos és egyéb megkeresések
kezelésének rendjére,
– a külső partnerekkel (hatóságokkal, tulajdonossal, beutaló és fogadó
egészségügyi szolgáltatókkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel,
önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, beszállítókkal, önkéntesek
szervezeteivel, képzőhelyekkel, egyéb szolgáltatókkal, stb.) történő
kapcsolattartás módjára,
– lakossági tájékoztatás formáira és szabályaira,
– a médiával való kapcsolattartás rendjére,
– rendszeres és alkalmi adatszolgáltatások teljesítésére,
– az egészségügyi szolgáltató honlapján megjelenő információk tartalmára és
kezelésére.
Sz.2. A szabályozásban meghatározzák az írásbeli és szóbeli külső kommunikációs
csatornákat és eszközöket, jogosultságokat és felelősséget, a külső
kommunikációval kapcsolatos etikai normákat.

Sz.3. Az adatvédelmi szempontok szem előtt tartásával meghatározzák a szervezeten
kívülre irányuló, szervezeti működésre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatásokat
és azok rendjét, az eseti adatszolgáltatások rendjét, ezeken belül:
– a kiküldendő adatok körét, célját és irányát,
– a formai, tartalmi kritériumokat amennyiben releváns,
– a tervezett adatszolgáltatásokra vonatkozó határidőket,
– az adatok kiküldése és szóbeli megnyilvánulások előtt a jóváhagyás rendjét.
Sz.4. Az adatvédelmi szempontok szem előtt tartásával meghatározzák a szervezeten
kívülre irányuló, szervezeti működésre vonatkozó tájékoztatókat és azok
kialakításának, kezelésének rendjét, ezeken belül:
– a megosztandó információk körét, célját és irányát,
– a formai, tartalmi, a tájékoztatóban szereplő adatok aktualizálására vonatkozó
kritériumokat,
– a tájékoztatók kiküldése előtt a jóváhagyás rendjét.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a külső kommunikációval
kapcsolatos szabályokról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az érintett
munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális változatát megismerhetővé teszik minden munkatárs
számára.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató a hozzá beérkező hivatalos és egyéb megkereséseket
a szabályozásban meghatározott rend szerint kezeli, a külső partnerekkel való
kapcsolattartás módjai meghatározottak.
M.2. A munkatársak ismerik a külső kommunikációs csatornákat és eszközöket,
jogosultságokat, feladatokat, felelősségeket és a kapcsolódó etikai normákat.
Munkájuk során ezen információk figyelembevételével járnak el.
M.3. Csak kellően felkészült, jól informált, arra felhatalmazott munkatárs ad
tájékoztatást.
M.4. A külső partnerek informálódását segítő tájékoztatókat készítenek, és azokat
elérhetővé teszik
az érintettek számára.
M.5. A tájékoztatók azonosíthatók, azokat ellenőrzötten adják ki és rendszeresen
aktualizálják.

M.6. Az egészségügyi szolgáltató honlapján megjelenő információk meghatározott
tartalommal kerülnek kialakításra, aktualizálásra.
M.7. A kötelező adatszolgáltatások időben megvalósulnak, és az azok keretében
kiadott információk ellenőrzöttek, a formai és tartalmi kritériumoknak
megfelelőek, és jóváhagyásra kerültek.
S.1. Az intézmény felkészült az idegen nyelven történő külső kommunikációra.
D.1. A kötelező adatszolgáltatások keretében kiadott információk archiváltak,
visszakereshetőek.
E.1. A külső kommunikáció gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel
rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, illetve határidejét és visszajelzésének módját.
E.2. A külső kommunikációs rend megvalósulását rendszeresen figyelemmel kísérik, a
kapcsolódó észrevételeket, panaszokat nyilvántartják. A tapasztalatok és
visszajelzések alapján rendszeresen áttekintik, és szükség esetén módosítják a
külső kommunikációval kapcsolatos folyamatokat,
a vonatkozó szabályokat.
2. 2. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: a szervezeti működéssel kapcsolatos kommunikáció szabályozása a
munkatársak között, a munkatársak és a vezetés között.
A standard célja: a szervezeten belül, annak valamennyi szintjén, a szervezeti működés céljait
szolgáló rendszeres és eredményes információcsere megvalósulása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: az adott szervezet összes szervezeti egysége
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató az etikai normák és ajánlások figyelembevételével
szabályozza a belső kommunikáció folyamatát. A szabályozásban
meghatározzák:

– az írásbeli, papíralapú vagy elektronikus, és a szóbeli belső kommunikációs
csatornákat
és eszközöket,
– a belső kommunikáció alapvető formai és tartalmi kritériumait,
– a folyamatos kommunikáció biztosítására és az azonnali információátadásra
vonatkozó szabályokat,
– a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjét,
– a kommunikációs irányokat,
– a belső kommunikációval kapcsolatos etikai normákat,
– az információ kiadásában és közvetítésében részt vevő személyek körét és a
kommunikációval kapcsolatos felelősségüket,
– kommunikációs csatornákhoz való hozzáférési jogosultságokat és a
jogosultságok kiadásának rendjét,
– a szervezeti működéshez, munkavégzési folyamatokhoz rendelhető
kommunikációs eszköztárakat,
– a jelentések, beszámolók készítésének rendjét,
– az értekezletek rendjét, típusait, résztvevőinek körét, dokumentálási
kötelezettségeit,
az értekezletekről készült dokumentumok megtekintésére jogosult személyek
körét, az értekezletek dokumentálásának és kapcsolódó archiválásának
követelményeit,
– a belső kommunikáció figyelemmel kísérésének rendjét és értékelési
módszerét.
Sz.2. Meghatározzák a belső kommunikációra vonatkozó tájékoztatási feladatokat, a
tájékoztatás rendjét
és a felelősségeket.
O.1. Az új munkatársakat belépéskor oktatják a belső kommunikáció gyakorlatának
szabályozásáról.
A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása, visszavonása, új
dokumentum bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják,
szükség esetén oktatják.
O.2. A belső kommunikáció rendjéhez tartozó tájékoztató anyagot és a szabályozás
aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek számára.
M.1. Az egészségügyi szolgáltatónál a belső kommunikáció az etikai normák és

ajánlások figyelembevételével zajlik.
M.2. A belső kommunikációban érintett munkatársak köre, feladataik és felelősségük
meghatározott,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.3. Rendkívüli, váratlan helyzetekről, döntésekről az érintettek tájékoztatása a
meghatározott rend szerint, soron kívül megtörténik.
M.4. A szervezeti szabályok címe, az utasítások és körlevelek tárgya egyértelműen
utal tartalmukra.
M.5. Előre meghatározott rendben történik felsővezetői, középvezetői és
osztályértekezlet. Évente legalább egy alkalommal a felsővezető személyesen is
részt vesz az osztályértekezleteken.
M.6. A munkatársak ismerik az egymás közötti, a munkatársak és a vezetők közötti
kommunikációs csatornákat és eszközöket, lehetőségeket, azok tartalmi és
formai kritériumait, alkalmazásának szabályait mind a folyamatos, mind az
azonnali információátadás esetén.
M.7. Adott kommunikációs csatornát csak az arra jogosult munkatárs használhat, a
jogosultságok kiadása
a vonatkozó rend szerint zajlik.
M.8. A beosztottak és a vezetők közötti, a középvezetők és felsővezetők egymás
közötti, kétirányú, kölcsönös kommunikációja meghatározott rendben zajlik.
M.9. A vezetői döntésekről az érintettek tájékoztatást kapnak. A korábbi döntéseket
rögzítő dokumentumokat archiválják és hozzáférhetővé teszik az érintettek
számára.
M.10. A jelentések és beszámolók a szabályozásban meghatározott rend szerint
időben, megadott formában és tartalommal elkészítésre és benyújtásra
kerülnek.
M.11. Az értekezletek az egészségügyi szolgáltató által meghatározott rend szerint
kerülnek megtartásra, dokumentálásra és ehhez kapcsolódóan archiválásra.
D.1. A formális értekezletekről, a kiemelt fontosságú döntésekről jegyzőkönyv készül,
amelyet eljuttatnak
az érintettek számára.
E.1.

A belső kommunikáció gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel
rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

A belső kommunikációs rend folyamatát rendszeresen figyelemmel kísérik, és
szükség esetén módosítják a standard hatálya alá tartozó folyamatokat,
szabályozást és a kapcsolódó dokumentálási és tájékoztatási rendet.

2. 3. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi ellátások elérhetőségéről, igénybevételi lehetőségéről az
egészségügyi szolgáltató naprakész tájékoztatást ad, és eszerint működik.
A standard célja: a szolgáltatások fizikai, időbeli elérhetőségének, az igénybevétel feltételeinek
megismertetése, az ellátás ütemezett tervezhetősége, a várakozási idő és a zsúfoltság csökkentése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok:
felsővezetés
egészségügyi ellátó személyzet
várólistákat, betegfogadási listákat, előjegyzéseket kezelő munkatársak
betegirányításban részt vevő munkatársak
portások, recepciósok
biztonsági szolgálat munkatársai
telefonközpontosok
informatikusok
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
egyéb érintettek:
igénybevevő lakosság
beutalást kezdeményezők
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a szolgáltatások aktuális
elérhetőségére, igénybevételi lehetőségeire vonatkozó tájékoztatási
módszereket, célcsoportokat, a tájékoztatás tartalmát, módját.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza azon szolgáltatásait, amelyekre
vonatkozóan ütemezési rendszert alakít ki és működtet.
Sz.3. Az ütemezési rend kitér arra, hogy az előre egyeztetett időpontokban
bekövetkező változásról

az érintett betegek és munkatársak időben tudomást szerezzenek új időpont
kijelölése mellett.
Sz.4. A szabályozásban kijelölik azon személyek körét, akik a szolgáltatások
elérhetőségére vonatkozó tájékoztatásra jogosultak, valamint meghatározzák
ezzel kapcsolatos feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az egészségügyi szolgáltató belépési pontjainál dolgozó munkatársak naprakész
tájékoztatást kapnak a nyújtott szolgáltatásokról, fizikai elhelyezkedésükről, azok
igénybevételi feltételeiről, lehetőségeiről.
O.2. Tájékoztató anyagok készülnek a szolgáltatások elérhetőségéről, azok
igénybevételi feltételeiről, lehetőségeiről, a térítési díjakról, fizetési
módozatokról, egészségpénztári kártya alkalmazhatóságáról
a beutalást kezdeményező szolgáltatók, lakosság, betegek és más partnerek
részére.
M.1. A szolgáltatások elérhetőségére vonatkozó tájékoztatásra jogosult munkatársak
köre, feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A szolgáltatások elérhetőségére, igénybevételi lehetőségeire vonatkozó
tájékoztató anyagok
a célcsoportok számára a mindenkori aktuális állapotnak megfelelően
hozzáférhetőek,
az egészségügyi szolgáltató működése megfelel az abban leírtaknak.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató fizikai környezetében az egyes szolgáltatások
elérhetőségét világosan jelölik, a belépési pontokon erről tájékoztatás nyerhető.
M.4. A sürgősségi betegellátásra kijelölt egység elérhetősége, megközelíthetősége
minden belépési ponton, tájékoztató anyagon egyértelműen jelölt.
M.5. Az ütemezési rendszerrel elérhető szolgáltatások köre, az ütemezés módja
egyértelműen meghatározott. Telefonos időpont egyeztetés lehetősége esetén a
hívásokat a közzétett időpontban fogadják. Internetes időpont egyeztetés
esetén egyértelmű visszajelzési rendszer működik
az egyeztetett időpontról.
M.6. Az ütemezésben bekövetkezett változásokról az érintett betegeket,
munkatársakat időben értesítik, gondoskodnak új időpont kijelöléséről.
M.7. Az előre egyeztetett időpont módosítását, törlését lehetővé teszik az egyeztetést
kezdeményező számára.
M.8. Az ellátás megkezdése előtt a betegeket azonosítják, az ellátáshoz való
jogosultságukat ellenőrzik.
Az ellátásra nem kerülő betegeket informálják az ellátás meghiúsulásának okáról

és a további teendőkről.
M.9. A szolgáltatások igénybevétele az ütemezési rendszernek megfelelően zajlik.
Amennyiben az előre egyeztetett időponthoz képest jelentős eltérés alakul ki a
várható sorra kerülést illetően, a várakozó betegeket a csúszás mértékéről,
okáról tájékoztatják, illetve tájékoztatást nyújtanak az időpont módosítási
lehetőségekről.
M.10. A nem előzetes időpont egyeztetés alapján érkezett betegeket a szabályozásnak
megfelelően tájékoztatják, amennyiben a rendelési időn belül ellátásukra nem
kerülhet sor.
S.1.

A speciális szükségletű betegek tájékoztatása, az ellátási helyre való eljutás
biztosított.

D.1. A tájékoztatási és az ütemezési rendszer nyilvántartása jól dokumentált,
átlátható, biztosítja az előzetes időpont egyeztetésben érintett betegek
elérhetőségét.
D.2. Az elérhető szolgáltatásokról szóló tájékoztatók naprakészek, elérhetőek,
érthetőek, elhelyezésük biztonságos.
E.1.

A szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási és ütemezési rendszer
alkalmazásának gyakorlatát vizsgáló felülvizsgálati tervvel rendelkeznek,
amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát,
határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

Az ütemezési rendszert és a szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási rendszert a
tapasztalatok
és az érintettek visszajelzései alapján rendszeresen elemzik, és az eredmények
alapján fejlesztik.

2. 4. JÁRÓBETEGEK ÁTADÁSA, TOVÁBBUTALÁSA
Érvényességi terület: Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a betegek átadását, továbbutalását a további
ellátáshoz szükséges információk rendelkezésre bocsátásával, dokumentáltan, megalapozottan
hajtja végre.
A standard célja: a szükségleteken alapuló, a további ellátáshoz szükséges információk átadását
biztosító, megalapozott betegátadás, továbbutalás megvalósulása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden járóbeteg-ellátásban részt vevő szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: a betegátadásban érintett valamennyi munkatárs

érintett betegcsoportok: minden olyan beteg, akit továbbutalnak
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a járóbetegek átadására és
továbbutalására vonatkozóan. A szabályozás kitér:
– az átadásra, továbbutalásra vonatkozó tájékoztatás és egyeztetés rendjére és
tartalmára,
– sürgős továbbutalás esetére a szállítási szükséglet meghatározására, és a
szállítás megszervezésére,
– az átadandó betegdokumentációra és annak kötelező tartalmi elemeire,
– az aktuális ellátásra vonatkozó információk és személyes tárgyak átadásának
rendjére,
– a folyamat dokumentálására,
– az átadás, továbbutalás gyakorlatára vonatkozó ellenőrzés rendjére.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a járóbetegek átadásában,
továbbutalásában érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a betegek átadásával,
továbbutalásával kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás releváns
változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az
érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató érintett munkatársai ismerik saját szerepüket és
felelősségüket
a járóbetegek átadása, továbbutalása során, és ennek értelmében végzik
tevékenységüket.
M.2. Az átadás, továbbutalás időpontja és iránya a beteg megállapított további ellátási
szükségletein
és az ellátás összehangolási lehetőségein alapul.
M.3. Az átadás, továbbutalás megalapozását szolgáló információk az átadást,
továbbutalást kezdeményező személy rendelkezésére állnak.
M.4. Az átadás, továbbutalás körülményeit egyeztetik a beteggel és a beteg által
megjelölt személlyel,
és lehetőség szerint, sürgősség esetén minden alkalommal, a fogadó

szolgáltatóval is.
M.5. A beteget, törvényes képviselőjét, hozzátartozóját számukra érthető formában
tájékoztatják az átadásról, továbbutalásról és annak indokáról.
M.6. Az intézmény saját eszközével történő szállítási szükséglet esetén az átadáshoz,
továbbutaláshoz kapcsolódó betegszállítás tervezett, megfelelő módon történik,
amelynek során figyelembe veszik
a beteg szükségleteit.
M.7. Amennyiben a beteg átadásához, továbbutalásához külső közreműködő általi
szállítás szükséges, annak tervezésekor, megrendelésekor figyelembe veszik a
beteg szállítás alatti ellátási szükségleteit.
M.8. Átadáskor, továbbutaláskor a beutalás alapjául szolgáló információkat, a további
ellátáshoz szükséges dokumentumokat, legalább a szabályozásban meghatározott
minimális tartalommal átadják a fogadó félnek, a betegnek, törvényes
képviselőjének, vagy a betegszállításért felelős személynek.
M.9. Átadáskor, továbbutaláskor a szabályozás szerinti esetekben a beteg személyes
tárgyait átadják törvényes képviselőjének, vagy a betegszállításért felelős
személynek.
S.1. A tájékoztatás során, a szállítás megrendelésekor érvényesül a speciális vagy
kritikus állapotú beteg szükségleteinek figyelembevétele.
D.1. A beteg átadása, továbbutalása dokumentálásra kerül.
D.2. Sürgősségi továbbutalásra vonatkozó javallat beteg általi visszautasítása
dokumentált.
E.1. A járóbeteg átadás és továbbutalás gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel
rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.
E.2. Az átadás, továbbutalás rendjét a szabályozásban leírtak szerinti
rendszerességgel, a panaszok, kapcsolódó nemkívánatos események
előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják, és a szükséges intézkedéseket
meghozzák.
2. 5. MŰSZAKOK KÖZÖTTI ÁTADÁS FEKVŐBETEG-ELLÁTÁSBAN
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a betegek műszakok közötti, illetve az
ügyeleti átadására biztonságos gyakorlatot alakít ki és alkalmaz.
A standard célja: a betegellátás folyamatossága és biztonsága érdekében a betegellátásban
résztvevők számára valamennyi információ időben és pontosan rendelkezésre álljon.

Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden fekvőbeteg-ellátó szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
ápolók
egyéb szakdolgozók
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató a műszakok közötti és az ügyeleti átadásra
vonatkozóan szabályozást dolgoz ki. A szabályozásban meghatározzák:
– a műszakok, ügyelet között átadandó információk minimális tartalmát,
módszereit és annak specialitásait, munkaköri- és szakmacsoportonként,
– azon osztályokat, részlegeket, ahol az alkalmazott gépek, eszközök átadása is
szükséges,
– az átadások időpontját,
– az átadással kapcsolatos feladatokat, közreműködőket, felelősségüket,
– a folyamat dokumentálási rendjét, a használható rövidítéseket,
– a műszakok közötti átadás ellenőrzésének rendjét.
O.1. Az új dolgozókat belépéskor oktatják a helyes, műszakok közötti betegátadási
gyakorlatra.
A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása, visszavonása, új
dokumentum bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség
esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
M.1. A műszakok közötti és az ügyeleti átadásban érintett munkatársak köre,
feladataik, felelősségük meghatározott, és a működést ennek megfelelően
valósítják meg.
M.2. A műszakok közötti és az ügyeleti átadás szakmai tartalma és az átadás módszere
minden érintett számára ismert, és az átadásokat annak megfelelően végzik.
M.3. A műszakok közötti és az ügyeleti átadáskor személyes kommunikáció is
megvalósul, amelynek során minden, a szabályozásban meghatározott munkatárs

jelen van.
M.4. Műszakok közötti és az ügyeleti átadáskor minden releváns információ átadásra
kerül, különös tekintettel az előző időszak akut eseményeire. Az átvevő félnek van
módja tisztázó kérdések feltételére és kiegészítő információk kérésére.
M.5. Mind a szóbeli, mind az írásbeli átadások során kiemelt figyelmet fordítanak az
adatvédelmi szempontok érvényesülésére.
M.6. Ahol az szükséges, az átadás során a gépeket, eszközöket is átadják.
D.1. A műszakok közötti és az ügyeleti átadás dokumentált. Az elrendelt, megvalósult
és a folyamatban levő vizsgálatok, kezelések, beavatkozások, a beteg állapotában
bekövetkező változások az egészségügyi dokumentációban nyomon követhetőek.
D.2. A betegellátás folyamatát tükröző dokumentációban csak a belső szabályokban
kialakított rendszer szerinti rövidítéseket használják.
E.1. A műszakok közötti és az ügyeleti átadás gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati
tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.
E.2. A szabályozás alkalmazását figyelemmel kísérik, szükség esetén módosítják a
műszakok közötti
és az ügyeleti átadás gyakorlatát és az erről szóló szabályozást.
2. 6. FEKVŐBETEGEK ÁTHELYEZÉSE, TOVÁBBUTALÁSA, ELBOCSÁTÁSA
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a betegek más osztályra való áthelyezését,
más ellátóhelyre való továbbutalását, otthonába bocsátását ellátási szükségleteik szerint,
állapotuknak megfelelő módon, a betegek további ellátásához szükséges információk teljeskörű
rendelkezésre bocsátásával, dokumentáltan, tervezetten hajtja végre.
A standard célja: a betegáthelyezés, továbbutalás, elbocsátás során a betegről a szükséges
információk álljanak rendelkezésre. A beteg az áthelyezés, továbbutalás alatt, a hazabocsátás során
részesüljön a számára szükséges, állapotának megfelelő ellátásban, ezzel csökkenjenek a
betegáthelyezés, továbbutalás, elbocsátás kapcsán fellépő kockázatok. Az ellátás folyamatosságához
szükséges információk a felelősség átruházását követően is álljanak rendelkezésre.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden fekvőbeteg-ellátó osztály, szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: a betegátadásban érintett valamennyi munkatárs
érintett betegcsoportok: minden olyan beteg, akit áthelyeznek, továbbutalnak, elbocsátanak

A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a betegek áthelyezésére,
továbbutalására, elbocsátására vonatkozóan. A szabályozás kitér:
– az áthelyezésre, továbbutalásra, elbocsátásra vonatkozó tájékoztatás rendjére
és tartalmára,
– a beteggel, hozzátartozójával, a fogadó féllel való egyeztetésre az áthelyezés,
továbbutalás, elbocsátás időpontjáról és körülményeiről,
– a beteg távozásának, szükség esetén szállításának megszervezésére, beleértve
a felügyeletet igénylő állapotokat,
– az átadandó betegdokumentációra és annak kötelező tartalmi elemeire,
beleértve a további ellátásra vonatkozó információkat,
– a személyes tárgyak átadásának rendjére,
– a folyamat dokumentálására,
– az áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás napján végzendő teendőkre,
– az áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás ellenőrzésének a rendjére.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a beteg áthelyezésében,
továbbutalásában, elbocsátásában érintettek körét, feladataikat és
felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a betegek áthelyezésével,
továbbutalásával és elbocsátásával kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó
szabályozás releváns változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum
bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén
oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
M.1. A fekvőbetegek áthelyezésében, továbbutalásában, elbocsátásában érintett
munkatársak köre, feladataik és felelősségük meghatározott, és a működést
ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Tervezett elbocsátás esetén a tervezésnél figyelembe veszik a beteg szociális és
családi körülményeit, indokolt esetben a tervezés a hozzátartozó bevonásával
történik.
M.3. Az áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás körülményeit, indokát és időpontját a
kezelőorvos valamennyi érdekelt féllel a lehető legkorábban, előzetesen

egyezteti.
M.4. Amennyiben van, a beteg törvényes képviselőjét érthető formában tájékoztatják
a lezajlott, nem tervezett áthelyezésről, továbbutalásról, elbocsátásról, a beteg
önkényes távozásáról. Cselekvőképes személy esetében, amennyiben erre az
esetre értelmezhető nyilatkozatot tett, a nyilatkozatban megjelölt személyt
értesítik.
M.5. Szállítási szükség esetén az áthelyezéshez, továbbutaláshoz, elbocsátáshoz a
betegszállítás tervezetten, megfelelő eszközökkel és módon történik, amelynek
során figyelembe veszik a beteg egészségi és fizikai állapotából adódó
szükségleteit.
M.6. Az áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás során rendelkezésre állnak a folyamatos
betegellátáshoz szükséges és szabályozásban meghatározott dokumentumok, a
beteg további ellátásához szükséges információkat átadják.
M.7. A beteg átadásakor minden esetben azonosítják a beteget, az átadott
dokumentációt és személyes tárgyakat.
M.8. Elbocsátás esetén a beteget és/vagy hozzátartozóját tájékoztatják a további
ellátással kapcsolatos teendőkről, a visszarendelés időpontjáról, helyszínéről.
Tájékoztatják azokról a betegségével, egészségi állapotával összefüggő
lehetséges tünetekről, amelyek előfordulása esetén azonnali ellátás szükséges.
S.1. Speciális szükségletű vagy kritikus állapotú beteg esetén a beteg szükségleteinek
megfelelő felügyeletet biztosítanak az áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás
során.
S.2. A beteg szállítása során biztosítják a speciális szükségletek kielégítését.
D.1. A beteg áthelyezése, továbbutalása, elbocsátása dokumentált.
D.2. Az ellátás végén készített összefoglaló zárójelentés tartalmazza a további
ellátással kapcsolatos teendőket, a visszarendelés időpontját, helyszínét. Rögzítik
azokat a lehetséges tüneteket, amelyek megjelenése esetén azonnali ellátás
szükséges.
D.3. A beteg értékeiről áthelyezéskor, továbbutaláskor, elbocsátáskor a szabályozás
szerinti leltár készül.
E.1. A fekvőbetegek áthelyezésének, továbbutalásának és elbocsátásának
gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.
E.2. Az elbocsátás, áthelyezés, továbbutalás rendjét a szabályozásban leírtak szerinti
rendszerességgel, panaszok, kapcsolódó nemkívánatos események

előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják,
és a szükséges intézkedéseket meghozzák.
3. Dokumentáció
3. 1. MŰKÖDÉSI DOKUMENTUMOK KIALAKÍTÁSA ÉS KEZELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a működésére vonatkozó dokumentumok
kialakítását és kezelését szabályozottan végzi.
A standard célja: annak biztosítása, hogy az egészségügyi szolgáltatónál a működési dokumentumok
naprakészen, visszakereshetően, teljeskörűen, biztonságosan, az adatvédelmi szempontok
figyelembevételével álljanak rendelkezésre a felhasználók számára, és a gyakorlatot rögzítő
dokumentumok vezetése előre meghatározott kritériumok szerint történjen.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: az adott szervezet összes szervezeti egysége
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató az adatvédelmi szempontok figyelembevételével
meghatározza
a szervezeti működést szabályozó és a működési gyakorlatot rögzítő
dokumentumok elkészítésére, jóváhagyására, nyilvántartására, alkalmazására,
kezelésére és archiválására vonatkozó szabályokat.
A szabályozásban meghatározzák:
– azon kulcsfontosságú folyamatokat valamint működési folyamatok,
tevékenységek kiválasztási szabályait, amelyekre vonatkozóan szabályozó
dokumentumok készítése szükséges, és azon tevékenységeket, amelyeket
dokumentálni kell,
– a dokumentumok elkészítésének, jóváhagyásának és kiadásának rendjét és
felelőseit,
– a dokumentumok általános tartalmi és formai kritériumait,
– a dokumentumok közötti összefüggéseket, kapcsolódási pontokat,
– a dokumentumokhoz való hozzáférés rendjét mind a belső, mind a külső

érintettek számára,
– az elkészült dokumentumok nyilvántartásának, visszakereshetőségének,
archiválásának
és tárolásának rendjét,
– azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák a dokumentumok
felülvizsgálatának szükségességét és rögzítik a módosítás, aktualizálás rendjét,
– a dokumentumok közzétételének és tartalmuk megismertetésének a módját és
folyamatát,
– a dokumentumok érvénytelenítésének, visszavonásának kritériumait és
módját,
– a dokumentumok alkalmazásának és kezelésének felülvizsgálati rendjét.
Sz.2. Meghatározzák a szervezeti működési gyakorlatot rögzítő dokumentumok
vezetésének szabályait,
a dokumentumok vezetésére és kezelésére jogosult személyek körét,
feladataikat, felelősségüket.
Sz.3. Meghatározzák a szervezeti működéshez kapcsolódó, külső érintettektől érkező
dokumentumok kezelési rendjét, beleértve az érkeztetés és belső közzététel
szabályait.
O.1. Az új munkatársakat oktatják belépéskor a működési dokumentumokkal
kapcsolatban. A vonatkozó dokumentumok releváns módosítása, új szabályozó
bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén
oktatják.
O.2. A szabályozás hatálya alá tartozó dokumentumokat hozzáférhetővé és a
szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a kapcsolódó
tevékenységet végző vagy általa érintett személyek számára.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató az általa szükségesnek vélt folyamatok,
tevékenységek esetén az arra felhatalmazott munkatársak által, meghatározott
formai és tartalmi kritériumok mentén elkészített, jóváhagyott és kiadott
működési dokumentációkkal rendelkezik.
M.2. A működési dokumentumok kialakításának, módosításának és aktualizálásának
folyamatába
az érintetteket és a kapcsolódó területek képviselőit is bevonják.
M.3. A működési dokumentumok módosításakor áttekintik az egyéb kapcsolódó
dokumentumokat,
és szükség esetén azokba is átvezetik a módosításokat.

M.4. A működési dokumentumok érvényessége egyértelműen jelölt, az abban történő
változások időrendben visszakövethetőek.
M.5. A működési dokumentumok rendszere áttekinthető és naprakész.
M.6. A működési dokumentumok jóváhagyottan kerülnek kiadásra. A közzététel
módját úgy határozzák meg, hogy az biztosítsa minden érintett munkatárs
tájékoztatását, és a kapcsolódó szükséges ismeretek elsajátítását.
M.7. A munkatársak ismerik a számukra szükséges működési dokumentumokhoz való
hozzáférés lehetőségeit, kezelésük elveit, és szükség esetén megfelelő időn belül
elérik azokat.
M.8. Az érintett munkatársak ismerik és követik a működési gyakorlatot rögzítő
dokumentumok vezetésének szabályait.
M.9. A működési gyakorlatot rögzítő dokumentumba tett bejegyzések időpontja és a
bejegyzést tevő személye azonosítható.
M.10. A működési dokumentumokhoz és adatokhoz a hozzáférési jogosultságokat
naprakészen, folyamatosan nyilvántartják, amely magában foglalja a szervezeten
belüli áthelyezés vagy feladatkör változása esetén szükséges jogosultságok
módosításait, a kilépők jogosultságainak visszavonását.
M.11. Az egészségügyi szolgáltató működési dokumentumainak tárolását, archiválását
meghatározott rend szerint végzi.
D.1. Az érvényben lévő működési dokumentumokról naprakész nyilvántartást
vezetnek. Az egyes dokumentumok közötti kapcsolódási pontok jól követhetőek.
E.1.

A működési dokumentáció kialakításának és kezelésének gyakorlatára vonatkozó
felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját,
tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.

E.2.

A működési dokumentumokra vonatkozó szabályozásban megfogalmazott
követelmények teljesülését figyelemmel kísérik. A szervezeti működés
változásai, az ellenőrzések tapasztalatai
és az egyéb visszajelzések alapján rendszeresen áttekintik, és szükség esetén
módosítják a működési dokumentumok rendszerét, az alkalmazott
dokumentumokat, folyamatokat és a belső szabályozást.

3. 2. EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás

Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi dokumentáció kezelésére
egységes rendszert alakít ki és működtet.
A standard célja: olyan egységes egészségügyi dokumentációs rendszer kialakítása és alkalmazása,
amely lehetővé teszi a betegek egészségi állapotának és az ellátásukkal kapcsolatos tevékenységek
folyamatos követését, a betegek tájékoztatását, a további ellátók részére valamennyi releváns
információ egyértelmű, időveszteség nélküli átadását, biztosítja a vonatkozó adatok naprakész
rendelkezésre állását, archiválását és visszakereshetőségét.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
minden betegellátásban érintett szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport, kiemelten:
– orvos
– szakdolgozó
– irattáros
– adminisztratív munkaköri csoportok (orvosírnok, betegfelvételi iroda munkatársai)
érintett betegcsoportok: minden, a szolgáltatást igénybe vevő betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató az adatvédelmi, szakmai és a vonatkozó jogi
szempontok figyelembevételével meghatározza az egészségügyi dokumentáció
elkészítésére, fogadására, nyilvántartására, vezetésére és archiválására
vonatkozó gyakorlatát. A szabályozásban meghatározzák:
– az egészségügyi dokumentáció általános és szakmaspecifikus elemeit,
– az egyes egészségügyi dokumentumok formai és tartalmi követelményeit, azok
jóváhagyásának, kiadásának rendjét,
– az egészségügyi dokumentáció vezetésének egységes alapelveit,
– az adatrögzítés szabályait,
– külső szolgáltató által végzett vizsgálat, beavatkozás, kezelés eredményeinek
tekintetében
a dokumentáció fogadását és további útját, beleértve az ellátásért felelős
személyhez történő eljuttatását, értékelését, dokumentálását és archiválását is,
– az egészségügyi dokumentációban alkalmazható rövidítések, jelölések, kódok

rendszerét,
– az egészségügyi dokumentációhoz való hozzáférés szabályait,
– a külső adatkérések teljesítésének kritériumait és rendjét,
– a betegátadáshoz szükséges dokumentumok körét és tartalmát,
– az egészségügyi dokumentációra vonatkozó biztonságos tárolás, archiválás és
visszakeresés rendjét,
– az informatikai felület használatának szabályait,
– az egészségügyi dokumentáció tartalmi felülvizsgálatának szabályait,
– az egészségügyi dokumentáció vagy arról készített másolat kiadásának rendjét,
– az egészségügyi dokumentáció elkészítésével, fogadásával, nyilvántartásával,
vezetésével
és archiválásával kapcsolatos tevékenységek ellenőrzési rendjét.
Sz.2. Meghatározzák az egészségügyi dokumentáció vezetésére és kezelésére jogosult
személyek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az egészségügyi dokumentáció
vezetésének
és kezelésének szabályaira. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az érintett
munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját és az alkalmazandó dokumentumokat
megismerhetővé teszik az érintett személyek számára.
M.1. Az egészségügyi dokumentáció elkészítésében, fogadásában, nyilvántartásában,
vezetésében
és archiválásában érintett munkatársak köre, felelősségük és feladataik
meghatározottak,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi dokumentáció naprakész, az adott ellátási folyamat
szempontjából hiánytalan
és egyértelmű, a valóságnak megfelelő, a szabályozásban meghatározottak
szerinti egységes alapelvek alapján, a rögzített tartalmi és formai kritériumok
szerint vezetett.
M.3. Az egészségügyi dokumentáció minden dokumentuma egyértelműen azonosítja
az ellátást végző szolgáltatót, szervezeti egységét, az ellátó személyét, és azt a
beteget, akire vonatkozik.

M.4. Az egészségügyi szolgáltató a külső szolgáltatótól érkező egészségügyi
dokumentációt az erre vonatkozó rend szerint fogadja.
M.5. Az egészségügyi dokumentációba tett bejegyzések egyértelműek, a releváns
módosítások időpontja és a bejegyzést tevő személye azonosítható.
M.6. Adott beteg különböző egészségügyi dokumentumaiban rögzített, egy ellátási
eseményhez kapcsolódó adatai összhangban vannak egymással.
M.7. Az egészségügyi dokumentumokban a rövidítéseket, jelöléseket és kódokat
kizárólag a belső rendelkezéseknek megfelelően használják.
M.8. Az ellátási folyamat végén minden beteg írásbeli összefoglaló jelentést kap a
nyújtott ellátásról,
és amennyiben értelmezhető, az tartalmazza a beteg számára érthető módon
javasolt további ellátásra, kezelésre vonatkozó információkat.
M.9. A betegátadások során átadják a szabályozásban meghatározott egészségügyi
dokumentációkat
a szabályozás szerinti tartalommal.
M.10. Az adatok kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat
betartják, a hozzáférési jogosultságok ellenőrizhetőek.
M.11. Az egészségügyi dokumentációt adatvédelmi és állagmegőrzési szempontból
megfelelő helyen,
az intézményi szabályozásban előírtak szerint tárolják.
M.12. A munkatársak ismerik a betegek egészségügyi dokumentációval kapcsolatos
jogait és erre vonatkozó saját feladataikat.
M.13. Egészségügyi dokumentáció, vagy arról készített másolat kiadása az intézményi
szabályozásban előírtaknak megfelelően történik.
M.14. Az egészségügyi dokumentáció vezetésének, tartalmának felülvizsgálata az
érvényes szabályozásnak megfelelően, előre kidolgozott szempontrendszer
alapján történik.
M.15. Az egészségügyi dokumentáció felülvizsgálata során nyert eredményeket
értékelik, a vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről tájékoztatják
az érintett munkatársakat.
M.16. A munkatársak ismerik az egészségügyi dokumentációra vonatkozó külső
adatkérések teljesítésének rendjét és a végrehajtásra jogosult személyek körét.
M.17. Az egészségügyi adatokhoz a hozzáférési jogosultságokat naprakészen,
folyamatosan nyilvántartják, amely magában foglalja a szervezeten belüli
áthelyezés vagy feladatkör változás esetén szükséges jogosultságok

módosításait, a kilépők jogosultságainak visszavonását.
M.18. A rendkívüli helyzetek kivédésére, kezelésére vonatkozóan óvintézkedések
vannak érvényben,
és ezek ismertek a munkatársak számára.
D.1. Az egészségügyi dokumentumokat egyértelmű azonosítókkal látják el.
D.2. Az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó felülvizsgálat és annak
eredménye dokumentált.
E.1.

Az egészségügyi dokumentáció elkészítésének, fogadásának és archiválásának
gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.

E.2.

A dokumentálásra vonatkozó gyakorlatot a szabályozásban meghatározottak
szerint ellenőrzik, különös tekintettel az elmaradt adatrögzítésekre,
szisztematikus hibákra, ellentmondó információkra.

E.3.

Rendszeresen felügyelik, tesztelik a jogosulatlan hozzáférések és változtatások
előfordulását.

E.4.

A felülvizsgálatok eredményei mentén rendszeresen áttekintik, és szükség
esetén módosítják
a vonatkozó folyamatokat és a kapcsolódó szabályokat, vagy rendkívüli oktatást
rendelnek el
az érintettek számára.

4. Betegellátás
4. 1. FEKVŐBETEGEK ELŐJEGYZÉSE, FOGADÁSA ÉS FELVÉTELE
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegek fogadásának ütemezését,
fogadását és felvételét felkészülten, a betegek szükségletei alapján, a betegjogok
figyelembevételével végzi.
A standard célja: a betegek kórházi ellátásának tervezésekor és megkezdésekor érvényesüljenek a
betegjogok, javuljon az ellátás időszerűsége, a felvételt követő kórházi ellátás során csökkenjenek a
betegbiztonsági kockázatok.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden fekvőbetegek fogadásában és felvételében érintett szervezeti
egység

érintett munkaköri csoportok:
orvosok
várólista-felelős
szakdolgozók
tanulók, hallgatók
adminisztrátorok
betegszállítók
portások, betegirányítók
érintett betegcsoportok: fekvőbeteg-ellátásra érkező betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a fekvőbetegek fogadásának
ütemezésére, fogadására, felvételére vonatkozóan. A szabályozás meghatározza:
– felvételre jelentkezők esetén a fogadás ütemezésének, az előzetes időpont
egyeztetésnek a rendjét,
– felvételre érkezők esetén a betegfogadás rendjét, beleértve az ügyeleti ellátás
idejét is,
– a beteg vagy az ellátó miatt elhalasztott tervezett felvétel esetén a kapcsolódó
teendőket
és felelősséget,
– tervezett felvétel esetén a felvételt megelőző időszakra vonatkozó, betegek
által végzendő teendők meghatározására, az erről szóló tájékoztatási
kötelezettségre vonatkozó munkatársi felelősséget, az erre vonatkozó, betegnek
szóló írásbeli és szóbeli tájékoztatás rendjét, beleértve a behozandó vizsgálati
leletek és az esetleges ellátással kapcsolatos dokumentumok körét, a behozandó
és nem behozható személyes használatú eszközökre, anyagokra vonatkozó
tájékoztatást,
– sürgős ellátási szükséglettel érkező betegek fogadásának és a sürgős szükség
megállapításának rendjét és ennek időkereteit, a kapcsolódó munkatársi
felelősséget,
– fertőző betegség gyanúja esetén az alkalmazandó eljárásokat,
– a házirendre vonatkozó és az ellátáshoz kapcsolódó tájékoztatás rendjét és
tartalmát, ideértve
a betegek jogait és kötelezettségeit is,
– a betegfelvételkor aktuális általános és tájékozott beleegyezés elnyerésének
rendjét,

– a betegazonosítás rendjét,
– a személyes használatú tárgyak biztosításának és igénybevételének rendjét a
kórházi tartózkodás idejére, ha a beteg ezeket nem hozza be magával,
– a betegfelvétel során végzendő dokumentálási feladatokat,
– a beteg által behozott értékek kezelésének a rendjét,
– a fekvőbetegek fogadásának ütemezésére, fogadására és felvételére
vonatkozó ellenőrzés rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a fekvőbetegek fogadásában és
felvételében érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a fekvőbetegek fogadásának
ütemezésével, fogadásával és felvételével kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó
szabályozás releváns változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum
bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén
oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
M.1. A fekvőbetegek felvételi időpontjának és a kapcsolódó tudnivalók előzetes
egyeztetésében, a betegek fogadásában, felvételében érintett munkatársak
köre, feladataik, felelősségük meghatározott,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegek fogadását szabályozott rend alapján
végzi, amely kiterjed az ügyeleti időben történő betegfogadás eseteire is.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató a tervezett felvételek időpontjának egyeztetését a
kialakított szabályok szerint végzi.
M.4. Tervezett kórházi felvétel előtt a betegek tájékoztatást kapnak a felvétel
időpontjáról, az addig követendő terápiáról, diétáról, életmódról, a behozandó
és a nem behozható személyes használatú tárgyaikról, a nem közfinanszírozott
ellátásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeikről.
M.5. A felvételre történő hosszabb várakozás esetében a felvételt megelőzően a
betegek ismételt értesítést kapnak a megjelenés időpontjáról, és emlékeztetik
őket a kapcsolódó teendőikre.
M.6. A felvétel tervezésekor a beteget megkérik arra, hogy akadályoztatása esetén
időben értesítse
az egészségügyi szolgáltatót távolmaradásáról.
M.7. A felvétel tervezésekor a beteg tájékoztatást kap a felvételkor magával hozandó
személyes használatú tárgyakról, dokumentumokról, a személyes iratokról,

vizsgálati leletekről, korábbi ellátását leíró dokumentumairól, az aktuálisan
szedett gyógyszereit tartalmazó listáról.
M.8. A tervezett felvétel esetleges elhalasztásáról a beteg a lehető legkorábban
értesítést kap, tájékoztatják a korábban egyeztetett, követendő terápia, diéta,
életmód esetleges módosításáról.
M.9. Felvételkor az osztályra érkező beteget arra kijelölt, felkészült ellátó fogadja.
M.10. Felvételekor a beteg előre meghatározott rend szerinti tájékoztatást kap a
házirendről, az ellátással kapcsolatos tényezőkről, köztük a betegek jogairól és
kötelezettségeiről.
M.11. Az egészségügyi szolgáltató betegfelvételkor a beteg aktuális általános és
tájékozott beleegyezését meghatározott rend szerint kéri meg és dokumentálja
azt.
M.12. Az egészségügyi szolgáltató a betegek felvételét betegazonosítási rendjének
megfelelően végzi.
M.13. Sürgős ellátási szükséglettel megjelenő beteg fogadása, a sürgős ellátás
szükségességének,
a sürgősség fokának megállapítása, az ellátás megkezdése előre meghatározott
rend szerint,
a meghatározott időkereteken belül zajlik.
M.14. Meghatározott eljárás szerint járnak el azokban az esetekben, amikor lényeges
vizsgálati leletek, korábbi betegdokumentáció, a beteg aktuálisan szedett
gyógyszereinek listája hiányzik, vagy ha
a betegnek az ellátás idején szükséges személyes használatú tárgyai hiányoznak.
M.15. Az egészségügyi szolgáltató a felvételre került betegek értékeit az erre kialakított
rend szerint kezeli.
S.1.

A sürgős ellátási szükségletű betegek időben előnyt élveznek az ellátás során.

S.2.

Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegek felvételi időpontjának, a kapcsolódó
tudnivalóknak
az egyeztetésekor, valamint a beteg fogadása és felvétele során olyan
kommunikációt valósít meg, amely figyelembe veszi a beteg nyelvi, megértési
szükségleteit.

S.3.

Fertőző betegség gyanúja esetén a szabályozásban meghatározott eljárásrendet
követik.

D.1. A beteg felvétele során egyértelműen rögzítik a kapcsolattartásra jogosult
személyt és elérhetőségét, és azt, hogy a beteg állapotáról ki kaphat

tájékoztatást.
D.2. A betegek felvétele a szabályozásnak megfelelően dokumentált.
E.1.

A fekvőbetegek fogadásának ütemezésére, valamint a fogadás és felvétel
gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.

E.2.

A fekvőbetegek fogadásának ütemezésére, valamint a fogadásra és felvételre
vonatkozó rendet
a szabályozásban leírtak szerinti rendszerességgel, a panaszok, kapcsolódó
nemkívánatos események előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják, és a
szükséges intézkedéseket meghozzák.

4. 2. FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSA
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-ellátás teljes folyamatát a
betegek egyéni szükségleteihez igazodva, a betegellátás kockázatainak felismerése és kezelése, a
betegek jogainak figyelembe vétele és a szakmai szabályozók alapján végzi.
A standard célja: a fekvőbetegek ellátása, gyógyítása, panaszaik és tüneteik enyhítése biztonságosan,
hatékonyan és eredményesen történjen.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden fekvőbeteg-ellátásban részt vevő szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
segédszemélyzet (betegszállító, műtőssegéd stb.)
tanulók, hallgatók
adminisztrátorok
érintett betegcsoportok: fekvőbeteg-ellátást igénybe vevő betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a fekvőbetegek ellátására
vonatkozóan.
A szabályozás meghatározza:
– az ellátáshoz szükséges, megszerzendő információk körét, beleértve a beteg
preferenciáit,

– az adott szolgáltatón kívül végzett állapotfelmérő eredmények és vizsgálati
leletek figyelembe vételének rendjét,
– heteroanamnézis felvételének kritériumait,
– a kockázatfelmérés rendjét, a felismert kockázatok követésének és
kezelésének módját,
– az ellátáshoz kapcsolódó tájékoztatás rendjét és tartalmát,
– a magas kockázatú beavatkozások kritériumait,
– a magas kockázatú beavatkozásokra vonatkozó tájékozott beleegyezés
elnyerésének rendjét,
– a kivizsgálási-, kezelési-, ápolási terv meghatározásának, rögzítésének,
módosításának rendjét
és minimális tartalmát,
– a betegek felügyeletének és megfigyelésének rendjét,
– a beteg hirtelen állapotromlása esetén szükséges riasztás kezdeményezésének
és az arra való reagálásnak rendjét,
– a korlátozó intézkedések alkalmazásának, felülvizsgálatának és
dokumentálásának rendjét,
– a pszichés támogatás nyújtásának kritériumait és rendjét,
– a látogatási rendet, beleértve a beteg melletti tartózkodás rendjét,
– a betegellátás egyes fázisaihoz kapcsolódó dokumentálási feladatokat,
– a házirend minimális tartalmi elemeit,
– betegellátás tevékenységeihez kapcsolódó ellenőrzés rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegek ellátásában érintettek
körét, feladataikat
és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a fekvőbetegek ellátásával
kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az érintett
munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.
O.3. A munkatársakat tájékoztatják az őket érintő, tájékozott beleegyezést igénylő,
magas kockázatú beavatkozásokról, és a naprakész lista elérhető számukra.

M.1. Az egészségügyi szolgáltató a betegek ellátását az ahhoz szükséges információk –
köztük a beteg preferenciáinak – ismeretében, birtokában végzi.
M.2. A fekvőbetegek ellátásában érintett munkatársak köre, feladataik, felelősségük
meghatározott,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.3. Az érintett munkatársak ismerik a betegellátással kapcsolatos, őket érintő
szabályokat és a betegek ellátását ennek megfelelően végzik.
M.4. Az első állapotfelmérés minimális tartalma szakterületenként meghatározott.
M.5. Az első állapotfelmérés során a szabályozásban rögzítetteknek megfelelően
veszik figyelembe a beteg adott szolgáltatón kívül végzett állapotfelméréseinek,
vizsgálatainak eredményeit.
M.6. Az állapotfelmérések során törekednek a társbetegségek felismerésére és
további menedzselésére.
M.7. Az állapotfelmérések során azonosítják a betegellátás során várható egyéni
kockázatokat
és intézkedéseket hoznak kivédésükre. Ismételt kockázatértékelés történik, ha
valószínűsíthető,
hogy a kockázatkezelésben változás szükséges vagy lehetséges.
M.8. A beteg adott szervezeti egységen belüli elhelyezésekor figyelembe veszik a
beteg állapotából adódó szükségleteket és egyéni kockázatokat. A kockázatok
változása esetén szükség szerint gondoskodnak a beteg elhelyezésének
módosításáról.
M.9. Az állapotfelmérést követően, az erre kialakított rend szerint meghatározzák a
beteg iránydiagnózisát, a beteg kezelési- és ápolási tervét. Állapotváltozás
esetén értékelik és szükség esetén módosítják
a kezelési-, ápolási tervet. A tervek figyelembe veszik a felismert kockázatokat.
M.10. Az ellátási terv kitér a beteg szükségleteinek és preferenciáinak megfelelő,
dietetikus közreműködésével összeállított étrendre és a táplálás módjának
elrendelésére.
M.11. A beteget, illetve a tájékoztatásra jogosult más személyt érthető formában
tájékoztatják az ellátásról, annak lépéseiről és a felvételi állapot alapján várható
kimeneteléről.
M.12. A tájékozott beleegyezés elnyerése, a közvetlen életveszély elhárítása
kivételével, olyan formában valósul meg, hogy a beteg, illetve törvényes
képviselője elegendő időt kap a vizsgálat, kezelés folyamatának és a kapcsolódó
előnyöknek és kockázatoknak a mérlegelésére és megértésére, továbbá

lehetőséget kap kérdések feltételére, amelyek megválaszolásra kerülnek.
M.13. A beavatkozások kizárólag a szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén és
a meghatározott rend szerint elnyert tájékozott beleegyezés birtokában
kerülnek elvégzésre.
M.14. A vizsgálatok és kezelések során rendelkezésre állnak a beteg aktuális ellátással
kapcsolatos dokumentumai.
M.15. A betegek vizsgálata, terápiája, ápolása során érvényesülnek a vonatkozó
intézményi szakmai protokollok és eljárásrendek.
M.16. A beteg ellátásáért felelős személyek meghatározottak és a beteg számára
ismertek.
M.17. A beteg megfigyelése, állapotváltozásának követése a belső szabályok szerint
megvalósul. Hirtelen állapotváltozás esetén a felügyeletért felelős ellátó ismeri
az aktuális teendőket és azokat haladéktalanul végrehajtja.
M.18. A házirend minimális tartalmi elemei meghatározottak, és a működés ennek
megfelelően történik.
S.1.

Speciális táplálási, táplálkozási szükségletű betegek esetében a megfelelő diéta,
a mesterséges (enterális, parenterális) táplálás körülményei biztosítottak.

S.2.

Belátási képességet érintő, az intézmény által meghatározott egyéb, a betegtől
nyerhető információkat érintő körülmény esetén törekszenek a
heteroanamnézis felvételére. Gyermekek esetében is törekednek a
tájékoztatásra és az anamnesztikus adatok felvételére.

S.3.

Az egészségügyi szolgáltató a szabályozásnak megfelelően biztosítja, hogy a
beteg melletti tartózkodásra jogosult személyek a beteg mellett
tartózkodhassanak.

S.4.

Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegek ellátása során olyan kommunikációt
valósít meg, amely figyelembe veszi a beteg nyelvi, megértési, közlési korlátait.

S.5.

A betegnél felismert károsodás vagy fogyatékosság esetében, annak gyanújakor
szakember bevonásával azonosítják a rehabilitációs szükségleteket.

S.6.

Korlátozó intézkedések alkalmazására vonatkozó döntés, azok alkalmazási
módja, időtartama
és írásban rögzítése a belső szabályozók szerint történik, ami a
betegdokumentációban visszakereshető. A korlátozás idején a beteg állapotát
megfigyelik és ellenőrzik a korlátozó intézkedés aktuális szükségességét és
helyességét.

S.7.

Immunszupprimált vagy fertőző beteg ellátásakor kiemelt figyelmet fordítanak a
beteg
és hozzátartozója tájékoztatására, a higiénés szabályok betartására.

S.8.

Rossz hír közlése esetén, haldokló beteg ellátásakor, szükség esetén, a beteg
és/vagy hozzátartozója pszichés támogatásban részesül.

D.1. A betegellátás egyes fázisai a szabályozásnak megfelelően dokumentáltak.
D.2. Az iránydiagnózist, a kezelési- és ápolási tervet, a beteg állapotváltozásait, a
kezelési és ápolási terv változásait az erre kialakított rend szerint, legalább a
minimálisan meghatározott tartalommal a beteg dokumentációjában rögzítik.
D.3. Azon beavatkozások esetén, amelyekre vonatkozóan a belső szabályozás így
rendelkezik,
a beavatkozások a beteg vagy törvényes képviselője írásos beleegyezésével
valósulnak meg, kivéve, ha az ellátás sürgőssége és az ellátás elmaradása esetén
várható következmények ezt a vonatkozó jogszabályok szerint nem teszik
lehetővé. Ez utóbbi esetekben utólagos tájékoztatás történik.
E.1.

A fekvőbeteg-ellátás gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek,
melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát,
határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

Az ellátás rendjét a szabályozásban leírtak szerinti rendszerességgel, panaszok,
kapcsolódó nemkívánatos események előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják,
és a szükséges intézkedéseket meghozzák.

4. 3. JÁRÓBETEGEK ELLÁTÁSA ÉS GONDOZÁSA
Érvényességi terület: Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a járóbetegek ellátását a betegek egyéni
egészségügyi szükségletei, a betegellátás kockázatainak felismerése és azok kezelése, a beteg
jogainak figyelembe vétele, a szakmai szabályozók alapján végzi.
A standard célja: a járóbetegek vizsgálata, kezelése, gondozása, panaszaik és tüneteik enyhítése
biztonságosan, hatékonyan és eredményesen történjen.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden, a járóbeteg-ellátásban és gondozásban közvetlenül részt vevő szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
hallgatók, tanulók, rezidensek
adminisztrátorok, orvosírnokok

érintett betegcsoportok: járóbeteg-ellátást, gondozást igénybe vevő betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a járóbetegek ellátására, és
gondozására.
A szabályozás meghatározza:
– az ütemezés, a betegfogadás és irányítás rendjét,
– területen kívüli betegek és a szerződés alapján ellátandók fogadását,
– sürgősségi és speciális szükségletű betegek ellátásának rendjét,
– fertőző betegség gyanúja esetén az alkalmazandó eljárásokat,
– térítésköteles ellátások körét és rendjét,
– a kockázatfelmérés rendjét, a felismert kockázatok követésének és
kezelésének módját,
– az ellátási terv rögzítésének rendjét és tartalmát,
– az ellátásra és gondozásra vonatkozó tájékoztatás rendjét és tartalmát,
– a tájékozott beleegyezés elnyerésének körét és rendjét,
– terápiás beavatkozások esetén a felügyeletre szoruló betegek és helyzetek
körét és a betegek megfigyelésének rendjét,
– a korlátozó intézkedések alkalmazásának rendjét,
– a gondozásba vétel kritériumait szakterületenként, rendelések szerint,
– a kapcsolódó dokumentálási rendet,
az ellátási folyamat ellenőrzésének rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegellátásban érintettek körét,
feladataikat
és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a járóbeteg-ellátással, illetve a
gondozással kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás releváns
változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az
érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.

M.1. A járóbetegek ellátásában, gondozásában érintett munkatársak köre, feladataik,
felelősségük meghatározott, és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató a járóbetegek tervezett ellátását, gondozását a
szabályozásban meghatározott ütemezési rend alapján végzi.
M.3. Az intézménybe érkező beteget a betegfogadás és irányítás rendje szerint arra
felkészült munkatársak fogadják, tájékoztatják és irányítják a beutaló – illetve a
nem beutaló köteles ellátások esetén, amennyiben lehetséges, a beteg
kívánsága – szerinti szakrendelésre, ambulanciára, diagnosztikai egységbe.
M.4. Az érintett betegeket az ellátás megkezdése előtt tájékoztatják a térítésköteles
ellátás díjáról
és a fizetés módjáról.
M.5. A területen kívülről érkező, speciális szerződés alapján ellátandó betegeket
tájékoztatják
a szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.
M.6. A beteg ellátásáért felelős szakorvos, kezelőorvos személye meghatározott.
M.7. A terápiás javaslat állapotfelmérésen alapul, amelyek során azonosítják a
kezelés, gondozás, rehabilitáció során várható egyéni kockázatokat, és
intézkedéseket hoznak kivédésükre.
M.8. A járóbetegek ellátása, gondozása a betegek ellátási szükségletein alapul, és a
vonatkozó szakmai protokollok szerint zajlik.
M.9. Az egészségügyi szolgáltató elősegíti a betegek ellátási terv szerinti
megjelenését.
M.10. Gondozás és/vagy több megjelenést igénylő ellátási sorozat kezdetén, az
állapotfelmérést követően, az egyéni kockázatok és preferenciák figyelembe
vételével, a beteggel/hozzátartozóval egyeztetve meghatározzák a szükséges
vizsgálatokat, konzíliumokat, a beteg gondozási, kezelési tervét. Állapotváltozás
esetén, amennyiben szükséges, módosítják az ellátási tervet.
M.11. A beteget, törvényes képviselőjét az erre kialakított rend és tartalom szerint,
érthető formában tájékoztatják az ellátásról, gondozásról, a folyamat lépéseiről
és várható kimeneteléről. A gondozásra, kezelési sorozatra vonatkozó
tájékoztatás kitér a következő megjelenés időpontjára, helyszínére, sürgős
ellátást igénylő tünetekre, ezen tünetek megjelenése esetén követendő
teendőkre.
M.12. A tájékozott beleegyezés elnyerése a meghatározott rend szerint, olyan
formában valósul meg, hogy a beteg, illetve a tájékoztatásra, döntéshozatalra
jogosult más személy elegendő időt kap a vizsgálat, kezelés folyamatának és a
kapcsolódó előnyöknek és kockázatoknak a mérlegelésére és megértésére,

továbbá lehetőséget kap kérdések feltételére, amelyek megválaszolásra
kerülnek.
M.13. A betegek kezelése, gondozása az abba való belegyezést követően valósul meg,
kivéve, amikor jogszabályból fakadó kötelezettség az ellátás beleegyezés
hiányában történő megvalósítása.
M.14. Gondozásba vétel a meghatározott, vonatkozó kritériumok teljesülése mentén
valósul meg.
M.15. A beteg kivizsgálásához, diagnózisának megállapításához, ellátásához
rendelkezésre állnak az adott ellátási eseményhez kapcsolódó, szükséges
dokumentumok.
M.16. Diagnosztikai, terápiás beavatkozást követően a beteg megfigyelése és
felügyelete az ellátási szükségletek, a vonatkozó rend szerint megvalósul.
S.1.

Sürgős szükség megállapítása a lehető legrövidebb időkereten belül biztosított.

S.2.

A sürgős ellátási szükségletű betegek elsőbbséget élveznek az ellátás során.

S.3.

Speciális szükségletű betegek ellátásához a szükségletek szerinti körülmények
biztosítottak.

S.4.

Szükség esetén a szabályozásnak megfelelően korlátozó intézkedéseket
alkalmaznak.

S.5.

Fertőző betegség gyanúja esetén a szabályozásban meghatározott eljárásrendet
követik.

D.1. Az ellátással, gondozással összefüggő tevékenységeket a dokumentációs rend
szerint rögzítik.
D.2. A kivizsgálási és kezelési tervet, a releváns kórtörténeti adatokat, az ellátással
összefüggő releváns vizsgálati eredményeket, a beteg aktuális állapotát a beteg
dokumentációjában a meghatározott rend szerint rögzítik.
D.3. Magas kockázatú és a szabályozásban meghatározott egyéb diagnosztikai vagy
terápiás beavatkozás
a beteg vagy a beleegyezés megadására jogosult más személy írásos
beleegyezésével valósul meg.
E.1.

A járóbetegek ellátásának, gondozásának gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati
tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

Az ellátás, gondozás rendjét a szabályozásban leírtak szerinti rendszerességgel,
panaszok, kapcsolódó nemkívánatos események előfordulásakor soron kívül

felülvizsgálják, és a szükséges intézkedéseket meghozzák.
4. 4. BIZTONSÁGOS GYÓGYSZERELÉS A FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSÁBAN
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a gyógyszerelést biztonságosan végzi.
A standard célja: a gyógyszerelési folyamat ismert kockázatainak kezelése, a gyógyszerelési hibák
megelőzése,
a biztonságos gyógyszerelés megvalósítása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden betegellátó szervezeti egység
intézeti gyógyszertár
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
gyógyszerészek
szakdolgozók
érintett betegcsoportok: azon betegek, akik számára gyógyszert rendelnek el
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató elkészíti és folyamatosan frissíti a gyógyszer
alaplistát, az intézményben használt, magas kockázatú gyógyszerek listáját.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a gyógyszerelés rendjét. A szabályozás
meghatározza:
– a gyógyszerek elhelyezésére, tárolására vonatkozó előírásokat, a már
megbontott csomagolású gyógyszerekre vonatkozóan is,
– a gyógyszerekhez való hozzáférés rendjét, beleértve az otthonról behozott
saját gyógyszerek kezelését is,
– a gyógyszerek elrendelésére vonatkozó jogosultságokat, feladatokat,
felelősséget és hatásköröket,
– a szóbeli elrendelés szabályait és dokumentálását,
– a gyógyszerek adagolása során alkalmazandó ellenőrzési szempontokat,
– a gyógyszerbeadáskor szükséges azonosítás elemeit, beleértve a beteget és a
kiadagolt készítményt,

– az adott gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos betegtájékoztatás gyakorlatát,
– a gyógyszerek előkészítésére, kiadagolására, beadására jogosultak körét, az
ezzel kapcsolatos feladatokat és felelősséget,
– amennyiben szükséges, a beteg előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
– a gyógyszerhatás és mellékhatás monitorozási folyamatát,
– a dokumentálási követelményeket,
– a gyógyszerelési folyamat ellenőrzési rendjét.
Sz.3. A gyógyszerelés rendjére vonatkozó szabályozás kitér a magas kockázatú
gyógyszerekre és a klinikai gyógyszervizsgálatban alkalmazott készítményekre is.
Sz.4. Meghatározzák a gyógyszerrendeléskor alkalmazható rövidítéseket, mennyiség
és mértékegység jelöléseket.
Sz.5. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a gyógyszerelési folyamatokban
érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. A folyamatban érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a gyógyszerelés
rendjéről. A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása,
visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén
az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek
számára.
M.1. A gyógyszerelési folyamatban érintett munkatársak köre, feladataik és
felelősségük meghatározott,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A gyógyszereket biztonságosan tárolják, figyelembe véve a tárolási
hőmérsékletre és a fényviszonyokra vonatkozó előírásokat, az illetéktelen
hozzáférés veszélyét is.
M.3. A gyógyszerek a tárolás során egyértelműen azonosíthatóak, érvényes
szavatosságúak. A hasonló csomagolású, különböző hatóanyag tartalmú
készítmények tárolása során kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos
megkülönböztethetőségre.
M.4. A beteg által otthonról behozott gyógyszerek azonosítása és kezelése
szabályozottan történik, tárolásuk során illetéktelen hozzáféréstől védettek.
M.5. A gyógyszerek elrendelését arra jogosult munkatárs végzi.
M.6. A gyógyszerelésben történt bármilyen változás egyértelműen jelölésre kerül, és

arról a felelős ellátók tudomást szereznek.
M.7. A gyógyszerek elrendelése során használható rövidítésekre és jelölésekre
vonatkozó szabályok
az érintett munkatársak számára ismertek, csak azokat alkalmazzák.
M.8. A szóbeli gyógyszerelrendelést világosan kommunikálják a fogadó felé. A fogadó
fél a szóbeli rendelést az azonnali ellátást igénylő esetek kivételével írásban
rögzíti, és visszaolvassa a rendelést tevő számára.
M.9. Azonnali ellátást igénylő esetekben a szóban elrendelt és beadott gyógyszerek
csomagolását az adott beteghez rendelhető módon megőrzik mindaddig, míg
azok elrendelésének, beadásának dokumentálása meg nem történik.
M.10. Komplex dózisszámításoknál a leggyakrabban használt gyógyszerek dózisának
meghatározásához,
a számolás megkönnyítésére segédtáblákat alkalmaznak.
M.11. Új gyógyszer alkalmazása esetén, amennyiben releváns, a beteget tájékoztatják
a gyógyszer alkalmazásának módjáról, a szükséges étkezési és egyéb életmódbeli
előírásokról, a lehetséges mellékhatásokról.
M.12. A gyógyszerek előkészítése, kiadagolása, lehetőség szerint, zavarmentes, világos
környezetben történik.
M.13. A gyógyszerek előkészítését, kiadagolását arra felhatalmazott munkatárs végzi.
M.14. A kiadagolt gyógyszereket a megadott szempontok szerint ellenőrzik.
M.15. A helyben készített keverékinfúziók és injekciók összetevői, az elkészítést végző
személy, az elkészítés időpontja az összeállítást követően is azonosítható, és a
beteghez rendelhető.
M.16. A gyógyszer beadását arra felhatalmazott munkatárs végzi, aki ismeri a beteg
előkészítésével kapcsolatos teendőket és alkalmazza a gyógyszerek beadására
vonatkozó szabályokat.
M.17. A gyógyszerek beadása előtt a betegeket azonosítják, és meggyőződnek arról,
hogy a számukra kiadagolt gyógyszereket kapják.
M.18. Időponthoz kötött gyógyszerek beadása az elrendelésnek megfelelően valósul
meg.
M.19. Rendszeresen monitorozzák és elemzik az aktuális ellátás ideje alatt fellépő
gyógyszerhatást
és mellékhatást, szükség esetén módosítják az elrendelést.
S.1.

A speciális ellátási szükségletű betegek esetében a gyógyszer beadási technikája

megfelel az adott beteg sajátosságainak.
S.2.

Az elrendelők számára elérhető a magas kockázatú gyógyszerek listája, amely
többek között tartalmazza:
– a magas kockázatú gyógyszercsoportokat, azon belül a hatóanyagok
megnevezését,
– a magas kockázatot hordozó adagolási módot,
– a lehetséges veszélyeket, azok kezelési módszereit, beleértve a
betegmegfigyelés speciális elvárásait.

D.1. A gyógyszerelés elrendelésekor világosan jelölt:
– a gyógyszer neve és hatóanyagtartalma, dózisa,
– a beadás gyakorisága, időpontja, egyéb feltételei,
– a gyógyszerforma,
– a beadás módja,
– az alkalmazás tervezett időtartama,
– a gyógyszert elrendelő személy,
– a gyógyszer elrendelésében történő változás.
D.2. A gyógyszerek elrendelése, beadása, hatásuk monitorozása dokumentáltan
valósul meg.
D.3. A szóbeli gyógyszerrendelés a szabályok szerint dokumentált.
D.4. Az egészségügyi dokumentáció alapján naprakészen nyomon követhető az
alkalmazott gyógyszeres kezelés.
D.5. Az ismert gyógyszerérzékenység, allergia, vagy annak ismeretének hiánya
rögzítésre kerül minden olyan egészségügyi dokumentáción, ahol ennek az
információnak az ellátás szempontjából jelentősége van; legalább a kórlap,
lázlap, műtéti dokumentáció, ápolási dokumentáció, orvosi
és ápolási zárójelentés.
E.1.

A gyógyszerelés gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek,
melyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.

E.2.

A gyógyszerelés folyamatát a szabályozásban meghatározott módon és
gyakorisággal ellenőrzik,

a panaszok alapján, a kapcsolódó nemkívánatos események előfordulásakor
felülvizsgálják,
és a szükséges intézkedéseket meghozzák.
4. 5. BIZTONSÁGOS GYÓGYSZERES KEZELÉS A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSBAN
Érvényességi terület: Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a járóbeteg-ellátásban a gyógyszerek
tárolását, elrendelését, beadását és a hatás monitorozását biztonságosan végzi.
A standard célja: a biztonságos gyógyszerelés feltételeinek megteremtése, a gyógyszerelési hibák
megelőzése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden rendelő, szakrendelő, ambulancia, egynapos ellátás, kúraszerű ellátás, nappali ellátás
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
érintett betegcsoportok: azon betegek, akik gyógyszeres terápiában részesülnek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató elkészíti a rendelkezésre álló gyógyszerek, sürgősségi
gyógyszerek,
az intézményben használt magas kockázatú gyógyszerek listáját, és
folyamatosan frissíti azt.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a gyógyszeres kezelés rendjét. A
szabályozás meghatározza:
– a gyógyszerrendeléshez szükséges előzetes információkat,
– a betegtájékoztatás feladatait, kiemelten az új gyógyszerek elrendelése
kapcsán,
– a gyógyszerek elhelyezésére, tárolására vonatkozó előírásokat, a bontott és a
betegek által hozott gyógyszerekre vonatkozóan is,
– a gyógyszerhatás és mellékhatás monitorozási folyamatát,
– a dokumentálási követelményeket,
– a gyógyszereléssel kapcsolatos tevékenységek ellenőrzési rendjét.

Sz.3. Meghatározzák a gyógyszer elrendelésekor rögzítendő információ tartalmát, az
alkalmazható rövidítéseket, a mennyiség és a mértékegység jelöléseket.
Sz.4. Helyben végzett gyógyszeres kezelés esetére szabályozzák:
– a gyógyszerekhez való hozzáférés rendjét,
– a gyógyszerek előkészítésére, beadására jogosultak körét, az ezzel kapcsolatos
egyéni feladatokat, felelősséget,
– amennyiben szükséges, a beteg előkészítésével, tájékoztatásával kapcsolatos
feladatokat,
– a gyógyszerbeadáskor szükséges azonosítás elemeit, beleértve a beteget és a
beadandó készítményt is.
Sz.5. A gyógyszerelés rendjére vonatkozó szabályozás kitér a magas kockázatú
gyógyszerekre.
Sz.6. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a gyógyszerelési folyamatokban
érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. A folyamatban érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a gyógyszeres
kezelés rendjéről.
A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása, visszavonása, új
dokumentum bevezetése esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják,
szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek
számára.
M.1. A gyógyszerelési folyamatban érintett munkatársak köre, feladataik,
felelősségük meghatározott,
és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A gyógyszereket biztonságosan tárolják, figyelembe véve a tárolási
hőmérsékletre és a fényviszonyokra vonatkozó előírásokat, illetve az illetéktelen
hozzáférés veszélyét is.
M.3. A gyógyszerek a tárolás során egyértelműen azonosíthatóak, érvényes
szavatosságúak. A hasonló csomagolású, különböző hatóanyagtartalmú, dózisú
készítmények tárolása során figyelmet fordítanak a biztonságos
megkülönböztethetőségre.
M.4. A gyógyszeres terápia kiválasztása a kezelőorvos javaslata alapján a beteggel
egyeztetett módon történik.
M.5. A gyógyszerrendelés során használható rövidítésekre, jelölésekre vonatkozó

szabályok az érintett munkatársak számára ismertek, csak azokat alkalmazzák.
M.6. Az elrendelt gyógyszerek hatóanyaga, dózisa, az alkalmazás tervezett időtartama
és egyéb jellemzők, illetve az azokra vonatkozó tervezett változások a beteg
dokumentációjában naprakészen rendelkezésre állnak.
M.7. Dózis meghatározásához, amennyiben releváns, a számolás megkönnyítésére
segédtáblákat alkalmaznak.
M.8. Gyógyszerek elrendelése tartalmazza az alábbiakat:
– a gyógyszer neve, hatóanyagtartalma, dózisa,
– alkalmazás gyakorisága, időpontja, amennyiben értelmezhető, a várható
időtartama,
– gyógyszerforma,
– beadás módja.
M.9. A beteg által hozott gyógyszer nevét, hatóanyagát, hatáserősségét azonosítják,
szavatosságát, állagát beadás előtt ellenőrzik.
M.10. A gyógyszeres terápiában történt bármilyen változás egyértelműen
dokumentálásra kerül.
M.11. Új gyógyszer alkalmazása esetén a beteget tájékoztatják a gyógyszer
alkalmazásának módjáról, a szükséges étkezési és egyéb életmódbeli
előírásokról, a lehetséges mellékhatásokról. Kiemelt hangsúllyal tájékoztatják
azokról a lehetséges mellékhatásokról, amelyek megjelenése esetén azonnali
orvosi ellátás szükséges.
M.12. A gyógyszerek előkészítését, infúziók összeállítását arra felhatalmazott
munkatárs végzi, lehetőség szerint zavarmentes, világos környezetben.
M.13. A helyben készített keverékinfúziók és injekciók összetevői, az elkészítést végző
személy, az elkészítés időpontja az összeállítást követően is azonosítható és a
beteghez rendelhető.
M.14. A gyógyszerek beadására vonatkozó módot, a beteg előkészítésével kapcsolatos
teendőket
a gyógyszer beadásáért felelős munkatárs ismeri és alkalmazza. A gyógyszer
beadását arra felhatalmazott munkatárs végzi.
M.15. Beadás előtt a beteget és a beadandó gyógyszert azonosítják.
M.16. A gyógyszerhatást és mellékhatást az ismételt megjelenések során követik,
értékelik, szükség esetén módosítják az elrendelést.

S.1.

A különleges ellátási igényű betegek esetében a gyógyszer beadási technikája
megfelel az adott beteg sajátosságainak.

S.2.

Az elrendelők számára elérhető a magas kockázatú gyógyszerek listája, amely
többek között tartalmazza:
– a magas kockázatú gyógyszercsoportok, azon belül a hatóanyagok
megnevezését,
– a magas kockázatot hordozó adagolási módot,
– a lehetséges veszélyeket, azok kezelési lehetőségeit, beleértve a
betegmegfigyelés speciális elvárásait.

D.1. A gyógyszerek elrendelése és beadásának dokumentálása azonos
dokumentumban történik.
D.2. A gyógyszerhatás következtében létrejött állapotváltozás dokumentált.
D.3. Az egészségügyi dokumentáció alapján nyomon követhető az alkalmazott,
javasolt gyógyszeres kezelés.
D.4. Amennyiben gyógyszer elrendelésre kerül sor az ellátás során, akkor az ismert
gyógyszerérzékenység, allergia, vagy ezek hiánya rögzítésre kerül az
egészségügyi dokumentációban.
E.1.

A gyógyszerelés gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek,
melyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.

E.2.

A gyógyszerelés folyamatát a szabályozásban meghatározott időközönként
ellenőrzik, a panaszok alapján, a kapcsolódó nemkívánatos események
előfordulásakor aktuálisan felülvizsgálják,
és a szükséges intézkedéseket meghozzák.

4. 6. PREOPERATÍV KIVIZSGÁLÁS ÉS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltatónál az aneszteziológus felelősségi körébe
tartozó műtétek előtt preoperatív kivizsgálást, kockázatértékelést végeznek.
A standard célja: preoperatív kivizsgálás, kockázatértékelés alkalmazásával az indokolatlan
vizsgálatok elkerülése, a műtéti beavatkozás közben és utána fellépő nem várt események
gyakoriságának csökkentése, a beteg esetleges állapotromlásának megelőzése.
Érintett egységek, személyek:

érintett szervezeti egységek:
műtét előtti kivizsgálást elrendelő, műtéti beavatkozásokat végző szervezeti egységek
aneszteziológia, intenzív terápiás szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
műtétet végző orvosok
aneszteziológus
intenzív terápiás orvosok
az érintett szervezeti egységek szakdolgozói
érintett betegcsoportok: műtéti beavatkozásra javasolt betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a preoperatív kivizsgálás,
kockázatértékelés rendjére vonatkozóan. A szabályozásban meghatározzák:
– a preoperatív kivizsgálásban, a kockázatértékelés kialakításában,
alkalmazásában érintett szakterületeket, szervezeti egységeket, a szabályozás
kialakításában részt vevő képviselőiket, feladataikat, felelősségüket,
hatáskörüket,
– szakterületenként, a preoperatíven elvégzendő vizsgálatok minimális, kötelező
körét, azok tervezett műtéthez viszonyított időbeliségét,
– a betegek tájékoztatásának szabályait a preoperatív vizsgálatok rendjéről és
tartalmáról,
– a kockázatértékeléshez szükséges további vizsgálatok indikálásának,
ütemezésének, az eredményeik visszajelzésének rendjét,
– a műtéti rizikócsoport ismeretében végzendő, a beteg állapotát is figyelembe
vevő preoperatív kockázatértékelés rendjét,
– szakterületenként a műtéti előkészítés, a műtétet közvetlenül megelőző
eljárások, intézkedések indikálásának, végrehajtásának, dokumentálásának
rendjét és felelőseit,
– a műtétet végző szakorvos, az aneszteziológus, intenzív terápiás szakemberek
közti egyeztetések rendjét, formáit, azok tartalmát, időbeliségét,
rendszerességét,
– a preoperatív kivizsgálás, kockázatértékelés eredményei alapján a pre-, a peri-,
illetve a posztoperatív időszakban végzendő feladatok kialakításának
szempontjait,
– a szabályozás keretében megvalósuló tevékenységek dokumentációs rendjét,

– a szabályozás szerinti működés ellenőrzésének rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a preoperatív kivizsgálásban,
kockázatértékelésben részt vevő szakterületeket, azok képviselőit, feladataikat,
felelősségüket és hatáskörüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a preoperatív kivizsgálás,
kockázatértékelés szabályairól. A folyamat változása, új szabályozás bevezetése
esetén az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség szerint oktatják.
O.2. A preoperatív kivizsgálás és kockázatértékelés szabályait rögzítő dokumentumok
aktuális változatai
az érintett munkatársak számára elérhetőek és ismertek.
M.1. A preoperatív kivizsgálásban, kockázatértékelésben érintett munkatársak köre,
feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az aneszteziológusok és a műtétet végző szakorvosok munkarendje –
alkalmazási formától függetlenül – biztosítja a preoperatív ellátásban való felelős
részvétel lehetőségét.
M.3. A preoperatív kockázatértékelést aneszteziológus szakorvos végzi.
M.4. A betegek egyéni preoperatív kockázatértékelésének elvégzéséhez szükséges
információkat
az operatőr az aneszteziológus rendelkezésére bocsátja.
M.5. A preoperatív kivizsgálás, kockázatértékelés minden műtét esetén a műtét előtt
megtörténik.
M.6. A preoperatíven elvégzendő vizsgálatok minimális, kötelező köre, azoknak a
tervezett műtéthez viszonyított időbelisége szakterületenként meghatározott.
M.7. A beteget tájékoztatják a preoperatív vizsgálatok rendjéről és tartalmáról.
M.8. A kockázatértékeléshez szükséges további vizsgálatok indikálása, ütemezése, az
eredmények visszajelzése a műtétet megelőzően az érintett munkatársak
részére időben megtörténik.
M.9. A szolgáltató előjegyzési rendszerében a műtétet megelőző vizsgálatok
elvégzését, értékelését prioritásként kezelik.
M.10. A műtétet közvetlenül megelőző teendők elrendelése szakterületenként
meghatározott módon, minden műtét esetén egyértelműen megvalósul.
M.11. A betegek műtéti előkészítését az arra kijelölt felelősök az előírásnak
megfelelően, az elrendelés szerinti időpontban elvégzik, és azt az

aneszteziológus számára is egyértelmű módon jelzik.
M.12. A magas kockázatú betegek/műtétek esetében a műtétet végző szakorvos és az
aneszteziológus egyeztetnek a preoperatív kivizsgálás és kockázatértékelés
kapcsán.
M.13. A preoperatív kivizsgálás, kockázatértékelés eredményei alapján meghatározzák
a pre-, peri-, illetve posztoperatív időszakban végzendő feladatokat.
S.1.

Speciális szükségletű betegek együttműködésének lehetőség szerinti elnyerése
érdekében kiemelt figyelmet fordítanak preoperatív tájékoztatásukra.

D.1. A preoperatív kivizsgálás eredményei, az elrendelt és végrehajtott intézkedések
az egészségügyi dokumentációban rögzítésre kerülnek.
E.1.

A preoperatív kockázatértékelés alapján várt és a ténylegesen megvalósult pre-,
peri-, posztoperatív ellátások eltéréseit szakterületenként rendszeresen elemzik,
az eredményeket a műtétet végző szakorvosok és az aneszteziológus közösen
értékeli, amely alapján javaslatokat fogalmaznak meg
a szabályozás és az alkalmazott módszerek fejlesztésére, majd bevezetik azokat.

E.2.

A preoperatív kivizsgálási és kockázatértékelési gyakorlatra vonatkozóan
felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját,
tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.

E.3.

A preoperatív kivizsgálás és kockázatértékelés rendjét a szabályozásban leírtak
szerinti rendszerességgel, panaszok, nemkívánatos események előfordulásakor
soron kívül felülvizsgálják,
a szükséges intézkedéseket meghozzák.

4. 7. CSEKKLISTA HASZNÁLATA MŰTÉTI TEVÉKENYSÉG SORÁN
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti beavatkozások során
műtéti csekklistát használnak.
A standard célja: a perioperatív csekklista alkalmazásával a műtétekkel és az azokkal kapcsolatos
anesztéziával összefüggő, megelőzhető nemkívánatos események gyakoriságának csökkentése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályok
sebészeti jellegű osztályok, műtők, beleértve az ambuláns, egynapos sebészeti ellátásban részt vevő
egységeket is, azok kiegészítő helyiségei, pl. műtő előkészítő

érintett munkaköri csoportok:
műtétet végző orvosok, műtősnők, műtőssegédek, aneszteziológus orvosok, aneszteziológus
asszisztensek
érintett betegcsoportok: műtéti beavatkozásra kerülő betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a műtétek során alkalmazandó,
a WHO által kifejlesztett műtéti csekklista szükség esetén bővített változatának
használati és ellenőrzési rendjére.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a perioperatív műtéti csekklista
adaptálásában, módosításában, alkalmazásában részt vevő szakterületeket, azok
képviselőit, feladataikat, felelősségüket, hatáskörüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a műtéti csekklisták
alkalmazásáról. A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása,
visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése esetén
az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. Az érvényes műtéti csekklisták az érintett munkatársak számára elérhetőek és
ismertek.
M.1. A műtéti csekklista módosításában, adaptálásában, bevezetésében,
alkalmazásában érintett munkatársak köre, feladataik és felelősségük
meghatározott és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az általános anesztézia bevezetése és a műtét előtt, illetve a műtét után a WHO
által kifejlesztett műtéti csekklistát, szükség esetén bővített változatot
alkalmaznak.
M.3. A regionális anesztézia bevezetése és a műtét előtt, illetve a műtét után a WHO
által kifejlesztett műtéti csekklistát, szükség esetén bővített változatot
alkalmaznak.
M.4. A lokális anesztézia bevezetése és a műtét előtt, illetve a műtét után a WHO által
kifejlesztett műtéti csekklistát, szükség esetén bővített változatot alkalmaznak.
M.5. A bódítás bevezetése és a műtét előtt, illetve a műtét után a WHO által
kifejlesztett műtéti csekklistát, szükség esetén bővített változatot alkalmaznak.
M.6. A műtéti csekklista kitöltésének felelősségi körei tisztázottak.
M.7. A kitöltött műtéti csekklistákat elemzik, az eredmények alapján a műtétre kerülő
betegek ellátási folyamatát továbbfejlesztik, szükség esetén az ellátással

összefüggő szabályozást módosítják.
M.8. A kitöltött műtéti csekklisták elemzésének eredményeit az érintettek és a
menedzsment felé visszajelzik.
D.1. A műtéti csekklista alkalmazása dokumentált.
E.1. A műtéti csekklista kialakítási és alkalmazási gyakorlatának felülvizsgálatára
vonatkozó tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát,
felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.
E.2. A műtéti csekklista alkalmazását a szabályozásnak megfelelően figyelemmel
kísérik, szükség esetén módosítják a csekklista alkalmazásának folyamatát, a
kapcsolódó szabályozást.
4. 8. A BETEG MŰTÉT UTÁNI FELÜGYELETE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet
Standard meghatározása: a betegek műtét utáni felügyeletét az egyéni szükségleteknek
megfelelően, az ismert kockázatokat figyelembe véve biztosítják.
A standard célja: a műtétet követően a beteg állapotváltozásának követése, az esetlegesen kialakuló
szövődmények, nemkívánatos események mielőbbi felismerése, kezelése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
műtéti tevékenységet, perioperatív anesztéziát, analgéziát végző egységek
műtő, aneszteziológiai osztályok, műtéti tevékenységet végző fekvőosztályok, egynapos sebészi
tevékenységet végző osztályok
érintett munkaköri csoportok:
aneszteziológus szakorvosok
műtéti tevékenységet végző szakorvosok
műtéti tevékenységet végző osztályon dolgozó szakdolgozók, gyógytornászok
érintett társszakmák képviselői
érintett betegcsoportok: műtéten átesett betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a betegek műtét utáni
állapotkövetésére.

A szabályozás tartalmazza:
– a szoros megfigyelésre, felügyeletre szoruló betegek kritériumait,
– az ébredőből vagy a műtőből a posztoperatív őrzőbe, intenzív osztályra történő
elhelyezés, az onnan való elbocsátás kritériumait, az aneszteziológus és a sebész
riasztásának kritériumait,
– a beteg műtőből, posztoperatív őrzőből, ébredőből való kihelyezésekor
átadandó információk körét,
– a műtét utáni állapotkövetés rendjét, végzésének szabályait,
– a folyamatban érintettek feladatait, felelősségüket, hatáskörüket,
– a dokumentálás rendjét,
– az érintett folyamatok ellenőrzési rendjét.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a betegek műtét utáni
állapotkövetésével kapcsolatos teendőkről. A szabályozás releváns módosításakor
és új dokumentum bevezetése esetén az összes érintett munkatársat
tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. Az érvényes szabályozás az érintett munkatársak számára megismerhető.
M.1. A betegek műtét utáni állapotkövetésében érintett munkatársak köre, feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A posztoperatív őrzőben, intenzív osztályon történő elhelyezés, az onnan való
elbocsátás kritériumai meghatározottak, azokat a munkatársak ismerik és
alkalmazzák.
M.3. A beteg preoperatív kivizsgálásának eredményeit figyelembe veszik a
posztoperatív felügyelethez kapcsolódó feladatok meghatározásánál.
M.4. A műtőből, ébredőből való távozás során a beteg állapota folyamatosan felügyelt,
a távozás aneszteziológus jóváhagyásával történik.
M.5. Az intézmény szakmai kockázatbecslés alapján dönt az átadás módjáról és az
átadó személyéről. Az átadó dokumentum egyértelmű útmutatást ad a beteg
további megfigyelésére, ellátására vonatkozóan, az átadott információkat az
átadó szóban is megerősíti.
M.6. Műtét után a beteg állapotának monitorozása az aneszteziológus által
meghatározott rend szerint indul, a későbbiekben az állapotváltozásoknak
megfelelően módosításra kerül.
M.7. Amennyiben a műtéten átesett beteg megfigyelése során nem várt eredményt,
eseményt tapasztalnak, soron kívül értesítik a beteg ellátásáért aktuálisan felelős

orvost.
M.8. A műtét utáni nem várt események adatait gyűjtik, elemzik, és az eredmények
alapján a folyamatot továbbfejlesztik.
M.9. Az elemzések eredményeit az érintettek és a felsővezetés felé visszajelzik.
S.1. A műtétet követően a szoros megfigyelést, felügyeletet igénylő betegeket
posztoperatív őrző részlegen, intenzív osztályon helyezik el.
S.2. A speciális szükségletű betegek együttműködését a szükségleteik szerinti
tájékoztatással törekszenek elérni.
D.1. A betegek műtét utáni megfigyelésére, ellátására vonatkozó állapot-felmérési
rend dokumentálásra kerül.
D2. A betegek műtét utáni állapotkövetésének eredményét folyamatosan
dokumentálják.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató a műtét utáni állapotkövetés gyakorlatának
ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít, a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. A betegek műtét utáni állapotkövetésének folyamatát, a szabályozásban foglaltak
megvalósulását rendszeresen figyelemmel kísérik, szükség esetén módosítják a
folyamatot, a kapcsolódó szabályozást.
4. 9. DEKUBITUSZ MEGELŐZÉSE
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: a fekvőbetegellátó-egység azonosítja a dekubitusz kialakulása
szempontjából kockázattal rendelkező betegeit, és intézkedéseket hoz új dekubituszok
kialakulásának, a meglévő dekubituszok súlyosbodásának megelőzésére.
A standard célja: prevenciós intézkedések meghatározása és alkalmazása a dekubitusz
kialakulásának, súlyosbodásának megelőzése érdekében.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: fekvőbeteg ellátó szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
érintett betegcsoportok:

minden betegcsoport, de főként a súlyos betegségben szenvedő, mozgásképtelen, tartósan ágyhoz
kötött betegek
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a dekubitusz megelőzése
érdekében, amelyben meghatározzák:
– a dekubitusz kialakulása szempontjából kockázati csoportba tartozó betegek
körét, állapotjellemzőit,
– az alkalmazandó kockázatfelmérési módszert,
– a kockázatfelmérés végzéséért felelős munkaköröket,
– a kockázatfelmérő módszer alkalmazásának módját,
– a különböző kockázati csoportba tartozó betegek kezelésére alkalmazandó
módszereket, beleértve
a prevenciós eszközök kiválasztását és alkalmazását,
– az alkalmazott tevékenységek és a beteg állapotváltozásának dokumentálására
vonatkozó követelményeket,
– a prevenciós tevékenység alkalmazásának eredményességére vonatkozó
mutatókat,
– a kialakult dekubituszok elemzési szempontjait és az elemzés gyakoriságát,
– az elemzések eredményeinek visszajelzési rendszerét,
– az eredmények hasznosításának módját,
a dekubitusz megelőzésére és követésére vonatkozó tevékenységek ellenőrzési
rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a dekubitusz megelőzésében,
követésében érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a dekubitusz megelőzésével és
követésével kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás releváns
változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén az
érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A dekubitusz megelőzésére vonatkozó szabályozás aktuális verzióját
megismerhetővé teszik az érintett személyek számára.
M.1. A dekubitusz megelőzésében és követésében érintett munkatársak köre,
feladataik, felelősségük meghatározott, és a működést ennek megfelelően

valósítják meg.
M.2. A munkatársak ismerik a dekubitusz szempontjából veszélyeztetett
betegcsoportokat, állapotokat, veszélyforrásokat és körülményeket.
M.3. A dekubitusz kialakulása szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozók
körében a felmérésért felelős munkatársak, a szabályozásban rögzített
kockázatfelmérési módszer és útmutató alapján felmérik a dekubitusz
kialakulásának egyéni kockázatát. A dekubitusz kockázatot érintő állapotváltozás
esetén ismételt kockázatfelmérésre kerül sor.
M.4. A betegek dekubitusz kockázatának megfelelő megelőző tevékenységet
végeznek, melynek során intézkednek a megfelelő prevenciós és kezelési
eszközök kiválasztásáról és alkalmazásáról.
M.5. A kockázati csoportba tartozó beteget és/vagy hozzátartozóját tájékoztatják a
szükséges prevenciós intézkedésekről, és azok jelentőségéről.
M.6. A dekubitusz prevenciós eszközök, tevékenységek kiválasztásakor és
alkalmazásakor figyelembe veszik a beteg egyéni szükségleteit is.
M.7. A beteg ellátásakor, az étrend elrendelésekor figyelembe veszik a dekubitusz
kockázatfelmérés eredményét is.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató figyelemmel kíséri a dekubituszok előfordulását.
M.9. A prevenciós tevékenység eredményességét figyelemmel kísérik, és szükség
esetén módosítják azt.
M.10. Az ellátás során kialakult dekubitusz adataiból származó információkat a
vonatkozó szabályozásban meghatározott módon és gyakorisággal összegyűjtik
és elemzik. Az elemzések eredményeit visszajelzik a felsővezetés és valamennyi
érintett dolgozó részére.
M.11. Az elemzések eredményei alapján az ezzel megbízott személyek intézkedéseket
javasolhatnak
a felsővezetés felé. Az elfogadásra került intézkedésekről és a bevezetéssel
kapcsolatos teendőkről tájékoztatják az érintett munkatársakat.
D.1. Az egészségügyi dokumentációban rögzítik az elvégzett dekubitusz
kockázatfelmérés eredményét, amennyiben szükséges a tervezett és a
végrehajtott megelőző intézkedéseket, a kialakult dekubitusszal kapcsolatos
ápolási tevékenységeket.
E.1.

A dekubitusz megelőzésének, a már kialakult dekubitusz követésének
gyakorlatára vonatkozóan felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben
megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a

visszajelzés módját.
E.2.

A prevenciós tevékenységek gyakorlati megvalósulását monitorozzák, a
monitorozás eredményei alapján a szabályozást és a kapcsolódó ellátási
gyakorlatot szükség esetén módosítják.

4. 10. BETEGEK ESÉSÉNEK MEGELŐZÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet
Standard meghatározása: az egészségügyi ellátás során kiemelt figyelmet fordítanak a betegek
esésének megelőzésére.
A standard célja: a betegesések előfordulásának csökkentése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden, a közvetlen betegellátásban érintett szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport, főként a közvetlen betegellátásban
érintettek
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport, főként a kiemelt kockázatúak
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. A betegbiztonsági program része a betegesések megelőzését célzó tevékenység.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a betegesések megelőzése
érdekében, amelyben meghatározzák:
– a betegesési szempontból kockázati csoportba tartozó betegek körét,
állapotjellemzőit,
– a betegesési kockázat felmérésének módszerét,
– a kockázatfelmérés végzéséért felelős munkaköröket,
– a kockázatfelmérő módszer alkalmazásának módját,
– a különböző esési kockázatú betegek esetén alkalmazandó, esést megelőző
intézkedéseket,
– a betegesés megelőzésével, bekövetkeztével, ellátásával kapcsolatos
dokumentációs rendet,
– a bekövetkezett esések elemzési szempontjait és az elemzés gyakoriságát,

– az elemzések eredményeinek visszajelzési rendszerét,
– az eredmények hasznosításának módját,
– a betegesések megelőzésére vonatkozó tevékenységek ellenőrzési rendjét.
Sz.3. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegesések megelőzésében
érintettek körét, feladataikat, felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják a betegesések megelőzésével
kapcsolatos gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése esetén az összes
érintett munkatársat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A betegesések megelőzésére vonatkozó oktatási anyagot, a szabályozás aktuális
verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek számára.
M.1. A betegesések kapcsán a megelőzésben érintett munkatársak köre, feladataik,
felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A munkatársak ismerik az esés szempontjából veszélyeztetett betegcsoportokat,
állapotokat, veszélyforrásokat és körülményeket.
M.3. A szabályozásban meghatározott kockázati csoportokba tartozó betegek körében
az intézménybe történő felvételkor a felmérésért felelős munkatársak a
szabályozásban meghatározott kockázatfelmérési módszer alapján felmérik az
esés kialakulásának egyéni kockázatát. Az esési kockázatot érintő állapotváltozás
esetén ismételt kockázatfelmérésre kerül sor.
M.4. A betegek esési kockázatának megfelelő megelőzési tevékenységet végeznek.
M.5. A kockázati csoportba tartozó beteget és/vagy hozzátartozóját tájékoztatják a
veszélyforrásokról, oktatják az esések elkerülése érdekében elvárt
együttműködésről, az esetlegesen szükséges segédeszközök helyes használatáról.
M.6. Az egészségügyi szolgáltató figyelemmel kíséri az esések előfordulását.
M.7. A prevenciós tevékenység eredményét figyelemmel kísérik, és szükség esetén
módosítják azt.
M.8. A betegesések adataiból származó információkat a vonatkozó szabályozásban
meghatározott módon és gyakorisággal összegyűjtik és elemzik. Az elemzések
eredményeit visszajelzik a felsővezetés
és valamennyi érintett dolgozó részére.
M.9. Az elemzések eredményei alapján az ezzel megbízott személyek intézkedéseket
javasolhatnak
a felsővezetés felé. Az elfogadásra került intézkedésekről és a bevezetéssel

kapcsolatos teendőkről tájékoztatják az érintett munkatársakat.
D.1. Az egészségügyi dokumentációban rögzítik az elvégzett betegesési
kockázatfelmérés eredményét, amennyiben szükséges a tervezett és a
végrehajtott megelőző intézkedéseket.
D.2. A bekövetkezett esést a beteg dokumentációjában rögzítik.
E.1. A betegesések megelőzési gyakorlatának felülvizsgálatára vonatkozó tervvel
rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit,
gyakoriságát, illetve határidejét és az eredmények visszajelzésének módját.
E.2. A betegesések megelőzési rendjét a szabályozásban leírtak szerinti
rendszerességgel, panasz, kapcsolódó súlyos nemkívánatos esemény
előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményét figyelembe
véve intézkednek a szükséges teendők ügyében.
4. 11. ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE,
A BALESETEKET KÖVETŐ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató átfogó intézkedéseket hoz az éles vagy
hegyes munkaeszközök biztonságos használatáról, az általuk okozott balesetekből eredő
károsodások kivédésére.
A standard célja: az éles vagy hegyes munkaeszközök használatához kapcsolódó sérülések, balesetek
előfordulásának csökkentése, a balesetek következményeinek eredményes mérséklése, ezen
keresztül a dolgozók és a betegek biztonságának javítása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden betegellátó szervezeti egység
mosoda
sterilizáló
betegszállító szolgálat
szállítási szolgálat
takarító szolgálat
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
betegszállítók
a mosoda, a sterilizáló, a takarító, és a szállító szolgálatok munkatársai
tanulók, hallgatók

érintett betegcsoportok: minden olyan beteg, akinek környezetében éles vagy hegyes eszközt
alkalmaznak, tárolnak
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató kialakítja az egészségügyi szolgáltatás keretében
használt, éles vagy hegyes munkaeszközök használatához kapcsolódó
szabályozást, melynek keretében kitérnek:
– az éles vagy hegyes munkaeszközök használatából eredő kockázatok
felmérésére és kezelésére,
– a sérülések és következményeik megelőzésének lehetőségeire,
– a baleseteket követő tevékenységek elvégzésére,
– a bekövetkezett balesetek dokumentálásának és jelentésének rendjére,
– a jelentések elemzésére,
– a fentiekhez kapcsolódóan szükséges belső képzések részleteire,
– az eredmények visszajelzésének gyakoriságára és azok hasznosítási módjára,
– a szabályozás alkalmazásának követési rendjére,
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza az éles vagy hegyes munkaeszközök
által okozott sérülések, fertőzések megelőzésére, kezelésére, jelentésére
vonatkozó szabályozásban érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új dolgozókat belépéskor oktatják az éles vagy hegyes munkaeszközök
használatára vonatkozó szabályozás tekintetében. A vonatkozó szabályozás
releváns változása, módosítása, visszavonása, új dokumentum bevezetése esetén
az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. Az éles vagy hegyes munkaeszközök használatára vonatkozó oktatási anyagokat, a
szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek
számára.
M.1. Az éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések, fertőzések
megelőzésében, kezelésében, jelentésében érintett munkatársak köre, feladataik
és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A kijelölt felelősök a munkavédelemért felelős munkatársakkal közösen
határozzák meg
az egészségügyi szolgáltató betegellátási tevékenységéhez szükséges eszközök és
védőfelszerelések esetében a biztonságos használattal kapcsolatos kritériumokat

és kockázatokat.
M.3. Az érintett munkatársak a munkakörükhöz kapcsolódóan ismerik a sérülések,
fertőzések megelőzésének módját és az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén
követendő teendőiket.
M.4. Az egészségügyi szolgáltató törekszik az ellátás nyújtásához szükséges éles vagy
hegyes eszközök biztonságos használatának betartatására, gondoskodik a
szükséges védőfelszerelésekről
és a bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos szűrővizsgálatokról és
védőoltásokról.
M.5. Az egészségügyi szolgáltató regisztrálja az éles vagy hegyes munkaeszközök
használatához kapcsolódó balesetek előfordulását, az azokkal kapcsolatos
körülményeket és a meghozott intézkedéseket.
M.6. Az éles vagy hegyes munkaeszközök használatához kapcsolódó balesetek
adataiból származó információkat összegyűjtik és elemzik a szabályozásban
meghatározott módon és gyakorisággal.
Az elemzések eredményeit visszajelzik a felsővezetés és valamennyi érintett
személy részére.
M.7. Az elemzések eredményei alapján a felsővezetés meghozza a szükséges
intézkedéseket, amelyekről tájékoztatják az érintett személyeket.
D.1. Az éles vagy hegyes eszközök által okozott balesetek, az azt követő tevékenységek
intézményi szinten naprakészen regisztrálásra kerülnek, visszakereshetőségük
biztosított.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató az éles vagy hegyes munkaeszközök használati
gyakorlatának, illetve
az általuk okozott sérülések és fertőzések megelőzési, kezelési és jelentési
gyakorlatának ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít. A tervben részletezik a
vizsgálat célját, tárgyát, megjelölik a felelősöket,
a vizsgálat gyakoriságát, a határidőket és az eredmények visszajelzésének módját.
E.2. Az egészségügyi szolgáltató tervszerűen és rendszeresen monitorozza a
biztonságos eszközhasználat megvalósulását, az éles vagy hegyes munkaeszközök
alkalmazásából fakadó sérülések, balesetek esetén folytatott gyakorlatot. Az
elemzés eredményei alapján, szükség esetén módosítják a sérülések
megelőzéséhez, kezeléséhez kapcsolódó folyamatokat, gyakorlatot és a
vonatkozó szabályozást.
4. 12. ÚJRAÉLESZTÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYBEN
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet

Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltatónál az újraélesztés szervezetten, az
eredményességet támogató eljárásrend szerint történik.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltató hatékonyságának javítása a váratlan keringés- vagy
légzésleállás következtében fellépő vészhelyzet megoldására.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: az intézmény valamennyi szervezeti egysége, kivéve az intenzív terápiás
részlegek
érintett munkaköri csoportok:
újraélesztési csapat
betegellátó egységben dolgozó munkatársak
érintett betegcsoportok: minden, az intézmény területén tartózkodó személy
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza az intézményen belül végzett
újraélesztések rendjét.
A szabályozás kiterjed:
– az alapszintű újraélesztés megkezdésének kötelezettségére, eljárásrendjére,
– az újraélesztési csapatok számára, összetételére, feladatukra, felelősségükre,
– az újraélesztési csapatok folyamatos működésének kialakítására,
– a riasztás kezdeményezésének módjára, folyamatára,
– a riasztó személy által közlendő információkra,
– az újraélesztést folytató szakszerű segítség helyszínre érkezésének módjára,
időkorlátjaira,
– az újraélesztéshez szükséges, a szervezeti egységekben elhelyezendő, az
ellátási szükségletet is figyelembe vevő gyógyszerekre, anyagokra, tárgyi
eszközökre,
– tárgyi eszközök, gyógyszerek, anyagok ellenőrzésének rendjére,
– a dokumentálási feladatokra,
– az újraélesztéssel kapcsolatos ellenőrzési folyamatokra,
– az újraélesztést követő teendőkre.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza az újraélesztési tevékenységekben

érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
Sz.3. Meghatározzák a különböző munkaköri csoportok számára az újraélesztéssel
kapcsolatos ismeretanyagot, a képzések gyakoriságát, rendjét.
Sz.4. Meghatározzák az újraélesztésre vonatkozó riasztási gyakorlatok rendjét, a
biztonságos lebonyolítás menetét és ütemtervét, illetve a végrehajtás értékelési
szempontjait.
O.1. Az egészségügyi szolgáltató a szabályozás szerinti rendszerességgel lebonyolítja
a szükséges oktatásokat, képzéseket, amelyeken biztosítja a munkatársak
részvételét, és meggyőződik az ismeretek elsajátításáról.
O.2. Az újraélesztéssel kapcsolatos szabályozás aktuális változatát minden munkatárs
számára megismerhetővé teszik.
M.1. Az újraélesztési tevékenységekben érintett munkatársak köre, feladataik és
felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Intenzív osztállyal/sürgősségi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a
működés teljes ideje alatt meghatározott számmal, összetétellel bíró
újraélesztési csapat áll folyamatosan rendelkezésre. Intenzív
osztállyal/sürgősségi osztállyal nem rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a
működés teljes ideje alatt szükség esetén biztosítják az egészségügyi alapszintű
újraélesztést, emelt szintű újraélesztéshez külső együttműködőt vonnak be.
M.3. Újraélesztés szükségessége esetén a riasztás meghatározott módon és eljárással,
valamennyi szükséges információ átadásával zajlik.
M.4. Újraélesztés szükségessége esetén az újraélesztést meghatározott módon és
időkereten belül megkezdik.
M.5. Az újraélesztés kezdeményezésére fenntartott jelzőrendszerre vonatkozó
információ minden szervezeti egységben jól láthatóan jelölve van, feltűnő
módon kihelyezésre kerül.
M.6. Az újraélesztési táska pontos helye látható, egyértelmű módon jelölésre kerül
minden szervezeti egységben.
M.7. Az újraélesztési riasztásra kialakított jelzőrendszer folyamatosan elérhető és
működőképes.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató minden munkatársa tud és köteles alapszintű
újraélesztést végezni.
Az egészségügyi végzettségű dolgozók minimálisan egészségügyi alapszintű
újraélesztést tudnak
és kötelesek végezni.

M.9. Az újraélesztéshez szükséges gyógyszerek, anyagok ellenőrzött módon, a tárgyi
eszközök ellenőrzötten, működőképesen rendelkezésre állnak, elhelyezésük
valamennyi munkatárs számára ismert.
M.10. Az egészségügyi szolgáltató a szabályozásnak megfelelően újraélesztésre
vonatkozó riasztási gyakorlatokat tart.
M.11. A munkatársak ismerik a sikeres újraélesztést követően a beteg további
ellátásáért való felelősség átadásának módját és irányát.
D.1. Az újraélesztési események pontosan dokumentáltak.
D.2. Az egészségügyi szolgáltató nyilvántartja a dolgozók újraélesztéssel kapcsolatos
képzési szükségleteit és az ismeretek ellenőrzésének eredményeit.
D.3. Az újraélesztési riasztási gyakorlatok elvégzéséről és annak eredményéről
feljegyzést készítenek.
E.1.

Az egészségügyi szolgáltató az újraélesztés gyakorlati kivitelezésének
ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.

E.2.

Az egészségügyi szolgáltató rendszeresen értékeli az újraélesztéssel kapcsolatos
tevékenységeket,
és szükség esetén képzést szervez, vagy módosítja az újraélesztési rendet.

4. 13. HALDOKLÓ BETEGEK ÉS ELHUNYTAK ELLÁTÁSA
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a haldokló betegek ellátását fizikai és
pszichés szükségleteik figyelembevételével szervezi meg és látja el. Az elhunytak, illetve a
hozzátartozók ellátását az emberi méltóság figyelembevételével, empátiával, a tájékoztatási
kötelezettségeknek, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, az azonosításra figyelmet fordítva
végzi.
A standard célja: a haldokló betegek emberi méltóságának megóvása, hozzátartozóik támogatása, a
kapcsolódó nemkívánatos események, mint például betegcsere, halottcsere elkerülése, és a
megfelelő esetekben a szervdonáció szervezése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden betegellátó szervezeti egység
patológia
érintett munkaköri csoportok:
orvosok

ápolók
beteg-, halottszállító kórházi munkatársak
érintett betegcsoportok: életvégi ellátásban részesülő betegek, elhunytak
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki az életvégi ellátásra, az
elhunytakkal kapcsolatos teendőkre vonatkozóan. A szabályozásban
meghatározzák:
– a haldokló betegek ellátásának intézményi rendjét,
– a halál megállapításának intézményi rendjét,
– halál esetén a hozzátartozók értesítésének rendjét, beleértve a tájékoztatás
időkorlátját, módját, tartalmát, felelősét,
– a hozzátartozók tájékoztatásának rendjét, tartalmát a beteg elhunyta utáni
teendőkről,
– a szervdonáció felmerülése esetén követendő intézményi eljárást,
– az elhunytak azonosításának, szállításának intézményi rendjét,
– az elhunytak ellátásának intézményi rendjét,
– a hatóságok felé kötelezően jelentendő esetek körére vonatkozó intézményi
szabályokat,
– az elhunytak személyes tárgyainak kezelési rendjét,
– a boncolási kötelezettség megállapításának rendjét, a boncolás mellőzésére
vonatkozó engedélyezési folyamatot,
– a kapcsolódó dokumentációs szabályokat,
– a haldokló betegekkel, az elhunytakkal kapcsolatos tevékenységek
felülvizsgálatának rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a haldokló betegekkel, a halálozással
kapcsolatos tevékenységekben érintettek körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az életvégi ellátással és az
elhunytakkal kapcsolatos teendőkről, gyakorlatról. A vonatkozó szabályozás
releváns változása, módosítása, visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése
esetén az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintettek számára.

M.1. A munkatársak ismerik a haldokló betegekkel, az elhunytak ellátásával
kapcsolatos feladataikat, felelősségeiket, és azok szerint járnak el.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató a haldokló betegek ellátása, illetve halálozás esetén
lehetőség szerint biztosítja az elkülönítés feltételeit.
M.3. A kommunikációra képtelen haldokló betegek és az elhunytak esetében kiemelt
figyelmet fordítanak az azonosításra.
M.4. A haldokló betegek ellátása során a vallási és egyéb kulturális szükségleteket
lehetőség szerint biztosítják.
M.5. A haldokló betegek ellátásakor, beteg elhalálozásakor a hozzátartozókkal való
kommunikáció során kiemelt figyelmet fordítanak lelki és érzelmi
támogatásukra.
M.6. A haldokló ápolásában részt vevő hozzátartozót tájékoztatják, hogy melyik
folyamatokban melyik feladatokat és hogyan végezhet. Ennek érdekében
szükség szerint képzést biztosítanak
a hozzátartozónak.
M.7. A haldokló betegek, az elhunytak ellátásában részt vevő munkatársak számára
szükség esetén biztosítják a pszichés támogatást, szupervíziót.
M.8. A halál megállapításának rendjét, a halál esetén követendő teendőket minden
érintett munkatárs ismeri és alkalmazza.
M.9. A beteg elhunytáról a hozzátartozókat az intézményi szabályozásnak megfelelő
módon
és tartalommal, a megadott időkereten belül értesítik.
M.10. A szervdonáció felmerülése esetén követendő eljárást az érintett munkatársak
ismerik és alkalmazzák.
M.11. Az érintett munkatársak ismerik a hatóságok felé kötelezően jelentendő esetek
körét, és az érvényes szabályozás szerint járnak el.
M.12. Az elhunytak személyes tárgyait az érvényes szabályozásnak megfelelően
kezelik, és adják át
a hozzátartozóknak.
M.13. A beteg halála utáni teendőkről a hozzátartozók teljes körű tájékoztatást kapnak.
M.14. Az érintett munkatársak ismerik azokat az eseteket, amikor nem tekinthetnek el
a boncolástól. Amennyiben a hozzátartozó a boncolás mellőzését kéri, ennek
figyelembevételével nyújtanak számára tájékoztatást.
D.1. Halál esetén a dokumentációs szabályoknak megfelelően dokumentálják az

eseményt,
és a hozzátartozók értesítésének megtörténtét is rögzítik.
E.1.

Az egészségügyi szolgáltató a haldokló betegek ellátásával, a halálozással
kapcsolatos tevékenységek gyakorlatának ellenőrzésére felülvizsgálati tervet
készít a vizsgálat céljának, tárgyának, felelőseinek, gyakoriságának,
határidejének, a visszajelzés módjának megjelölésével.

E.2.

A haldokló betegek ellátásával, a halálozással kapcsolatos tevékenységeket, az
azokhoz kapcsolódó panaszokat rendszeresen felülvizsgálják, szükség esetén
módosítják a tevékenységet, az arra vonatkozó szabályozást.

5. Infekciókontroll
5. 1. INFEKCIÓKONTROLL A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSBAN
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Egynapos sebészet
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a multirezisztens kórokozók terjedésének, az
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásának megelőzése érdekében hatékony
infekciókontroll intervenciós gyakorlatot vezet be és működtet.
A standard célja: a betegek és az egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési
kockázatainak minimalizálása, a kórokozók terjedésének megelőzése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
az egészségügyi szolgáltató betegellátói tevékenységében résztvevő valamennyi szervezeti egysége
menedzsment
foglalkozás-egészségügy
takarító szolgálat
munkavédelem
érintett munkaköri csoportok:
minden betegellátásban részt vevő munkaköri csoport
menedzsment, igazgatóságok munkatársai
szállítók
takarítók
infekciókontroll tevékenységet végző munkatársak
munkavédelmi felelős
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:

A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések megelőzésére, követésére. A szabályozásban
meghatározzák:
– az izolációs megelőző rendszabályokat, a betartásukhoz szükséges feltételeket,
– az invazív és egyéb beavatkozások azon körét, melyekre helyi szakmai
protokollokat alakítanak ki
az azokkal összefüggő fertőzések megelőzése érdekében,
– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések esetén követendő teendőket,
– a higiénés- és műtéti kézfertőtlenítés helyi eljárásrendjét,
– alkalmazható fertőtlenítőszerek listáját alkalmazási területenként,
– az infekciókontrollal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzési rendjét.
Sz.2. Meghatározzák a szabályozásban rögzített tevékenységek elvégzéséhez
szükséges ismereteket,
a tevékenység elvégzésére jogosult, azért felelős személyek körét, feladataikat és
felelősségüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az infekciókontroll folyamataira
vonatkozó szabályokra. A szabályok és folyamatok releváns változása esetén az
összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. Az infekciókontroll folyamataiban érintett munkatársak köre, feladataik és
felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató bevonja az infekciókontroll irányításával megbízott
szakembert
a szabályozás megalkotásába az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzése, követése
és kezelése tárgykörben.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza az invazív és egyéb beavatkozások
azon körét, melyekkel összefüggő fertőzések megelőzése érdekében rendelkezik
vonatkozó helyi szakmai protokollokkal,
és megfelelően alkalmazza azokat.
M.4. A kontakt- és cseppfertőzés izolációs óvintézkedések végrehajtásához szükséges
anyag-

és eszközigény biztosított.
M.5. Biztosítják a személyzet számára a munkavégzés feltételeként meghatározott
kötelező és tűszúrásos sérülések esetén alkalmazandó védőoltásokat, és ahol
szükséges ellenőrzik azok érvényességét.
M.6. Lehetőség szerint biztosítják a fertőző betegek fizikai vagy időbeni
elkülönítésének lehetőségét.
M.7. Tervezetten compliance vizsgálatokat végeznek indirekt vagy direkt módszerrel,
az egyes infekciókontroll elemek vonatkozásában, többek között a kézhigiénés
gyakorlat és az egyéni védőeszközök helyes alkalmazásával kapcsolatban.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató munkatársakat és/vagy betegeket érintő
programokat, kampányokat szervez a helyes fertőzés-megelőzési gyakorlat
megvalósítása érdekében.
M.9. Az érintett munkatársak számára, alkalmazási terület szerinti bontásban
rendelkezésre áll
az alkalmazható fertőtlenítőszerek listája, alkalmazási előírata, amely legalább
kétévente felülvizsgálatra kerül.
M.10. Törekednek a betegek és hozzátartozóik tájékoztatására a fertőzés
megelőzésének lehetőségeiről,
a már kialakult fertőzések esetén követendő szabályokról és teendőkről.
D.1. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, kezelése
dokumentáltan zajlik.
E.1.

Az egészségügyi szolgáltató az infekciókontroll gyakorlatának ellenőrzésére
felülvizsgálati tervet készít. A tervben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát
felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és az eredmények visszajelzésének módját.

E.2.

Az infekciókontroll tevékenységek ellenőrzését a szabályozásban foglalt rend
szerint végzik, illetve panaszok alapján, kapcsolódó nemkívánatos események
előfordulásakor felülvizsgálják, és a szükséges intézkedéseket meghozzák.

5. 2. INFEKCIÓKONTROLL ÉS SURVEILLANCE A FEKVŐBETEG-ELLÁTÁSBAN
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a multirezisztens kórokozók terjedésének és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásának megelőzése érdekében helyi
surveillance rendszert, valamint az adatok elemzésével hatékony infekciókontroll intervenciós
gyakorlatot vezet be és működtet.
A standard célja: a betegek és az egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési
kockázatainak minimalizálása, a kórokozók terjedésének megelőzése.

Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
az egészségügyi szolgáltató betegellátói tevékenységében részt vevő valamennyi szervezeti egysége
infekciókontrollal foglalkozó szervezeti egység
menedzsment
Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság
foglalkozás-egészségügy
takarító szolgálat
munkavédelem
érintett munkaköri csoportok:
minden betegellátásban részt vevő munkaköri csoport
menedzsment, igazgatóságok munkatársai
szállítók
takarítók
infekciókontroll tevékenységet végző munkatársak
Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság tagjai
munkavédelmi felelős
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések megelőzésére, követésére. A szabályozásban
meghatározzák:
– az izolációs megelőző rendszabályokat, a betartásukhoz szükséges feltételeket,
– a korábbi infekciókontroll adatok alapján a leggyakoribb és a legsúlyosabb
lefolyású fertőzéses kórképek ellátási rendjét,
– az intézmény ellátási jellemzőihez igazodó, multirezisztens kórokozókra
vonatkozó szűrési protokollt,
– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések esetén követendő teendőket,
– a higiénés- és műtéti kézfertőtlenítés helyi eljárásrendjét,
– az invazív beavatkozásokkal összefüggő fertőzések megelőzésének rendjét,
– alkalmazható fertőtlenítőszerek listáját alkalmazási területenként,
– az egészségügyi szolgáltató által működtetett surveillance rendszer elemeit, az
éves programterv jóváhagyásának rendjét, az adatok elemzésének,
visszacsatolásának módját,

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos tevékenységek
ellenőrzési rendjét.
Sz.2. Meghatározzák a szabályozásban rögzített tevékenységek elvégzéséhez
szükséges ismereteket,
a tevékenység elvégzésére jogosult, azért felelős személyek körét, feladataikat
és felelősségüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az infekciókontroll és a
surveillance folyamataira vonatkozó szabályokra. A szabályok és folyamatok
releváns változása esetén az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség
szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. Az infekciókontroll és surveillance folyamataiban érintett munkatársak köre,
feladataik és felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően
valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató bevonja az infekciókontroll irányításával megbízott
szakembert
a szabályozás megalkotásába az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzése, követése és kezelése tárgykörben.
M.3. Az invazív beavatkozásokkal összefüggő fertőzések megelőzése érdekében az
egészségügyi szolgáltató rendelkezik vonatkozó helyi szakmai protokollokkal, és
megfelelően alkalmazzák azokat.
M.4. A kontakt- és cseppfertőzés izolációs óvintézkedések végrehajtásához szükséges
anyagés eszközigény biztosított.
M.5. Az egészségügyi szolgáltató a fertőzések ellátását a mikrobiológiai- és
antimikrobiális rezisztencia surveillance eredményeire támaszkodva, az
intézményi antibiotikum-politikával összhangban végzi.
M.6. A surveillance adatok eredményeit felhasználják az antibiotikum-politika
kialakításához.
M.7. Biztosítják a fertőző beteg fizikai elkülönítésének lehetőségét.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató az egyes helyi surveillance-ok vonatkozásában
meghatározza az érintett betegpopuláció körét, az időintervallumot,
módszertant, az alkalmazott definíciókat, képzendő indikátorokat, különösen a
kritikus ellátási területek és fertőzések esetén.

M.9. Az infekciókontrollt irányító személy vagy csapat az adatokat szisztematikusan
gyűjti, elemzi, a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére javaslatokat készít,
mindezt az egészségügyi szolgáltató vezetésének, az érintett munkatársaknak
visszacsatolja.
M.10. Biztosítják a személyzet számára a munkavégzés feltételeként meghatározott
kötelező és a tűszúrásos sérülések esetén alkalmazandó védőoltásokat, és ahol
szükséges, monitorozzák azok érvényességét.
M.11. Tervezetten compliance vizsgálatokat végeznek indirekt vagy direkt módszerrel,
az egyes infekciókontroll elemek vonatkozásában, többek között a kézhigiénés
gyakorlat és az egyéni védőeszközök helyes alkalmazásával kapcsolatban.
M.12. Az egészségügyi szolgáltató programokat, kampányokat szervez a helyes
fertőzés-megelőzési gyakorlat megvalósítása érdekében.
M.13. Az érintett munkatársak számára, alkalmazási terület szerinti bontásban
rendelkezésre áll
az alkalmazható fertőtlenítőszerek listája, alkalmazási előírata, amely legalább
kétévente felülvizsgálatra kerül.
M.14. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, követése, kezelése
során alkalmazandó eljárásrendeket a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
M.15. Törekednek a betegek és hozzátartozóik tájékoztatására a fertőzés
megelőzésének lehetőségeiről,
a már kialakult fertőzések esetén követendő szabályokról, teendőkről.
S.1.

A magas kockázatú osztályok és betegek esetében szűrési protokollt alkalmaznak
multirezisztens kórokozókra vonatkozóan, meghatározva a vizsgálati módszert,
gyakoriságot és a szükséges intézkedéseket.

S.2.

Magas kockázatú osztályok és a minősített esetek esetén fokozott figyelmet
fordítanak a betegek
és hozzátartozóik tájékoztatására a fertőzések megelőzésének lehetőségeiről.

D.1. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, az aktív
surveilleance tevékenység kapcsán felderített fertőzések követése, kezelése
dokumentáltan zajlik.
E.1.

Az egészségügyi szolgáltató az infekciókontroll és a surveillance gyakorlatának
ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít. A tervben megjelölik a vizsgálat célját,
tárgyát felelőseit, gyakoriságát, határidejét és az eredmények visszajelzésének
módját.

E.2.

Az infekciókontroll és surveillance tevékenységek ellenőrzését a szabályozásban
foglalt rend szerint végzik, illetve panaszok alapján, kapcsolódó nemkívánatos
események előfordulásakor felülvizsgálják, és a szükséges intézkedéseket

meghozzák.
5. 3. AZ ANTIBIOTIKUM ALKALMAZÁS IRÁNYÍTÁSA
Érvényességi terület: Fekvőbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató szervezet az infekciókontroll rendszerével
összehangoltan antibiotikum-alkalmazás irányítási rendszert alakít ki és működtet.
A standard célja: az antibiotikum-alkalmazás irányításának elsődleges célja optimalizálni az
antibiotikum-adással elérhető klinikai eredményeket úgy, hogy közben a toxicitás és egyéb
mellékhatások a lehető legkisebb mértékűek legyenek, beleértve a ható szelektív nyomást, ami az
antibiotikum-rezisztenciához vezet.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
betegellátó szervezeti egységek
mikrobiológiai laboratóriumok
érintett munkaköri csoportok:
gyógyszert elrendelő orvosok
infekciókontrollal foglalkozó munkatársak, csoportok
antibiotikummal foglalkozó szakdolgozók
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki az antibiotikumok
alkalmazására, annak irányítási tevékenységére, figyelembe véve a kötelezően
alkalmazandó hazai előírásokat vagy nemzetközi ajánlásokat, amennyiben
rendelkezésre állnak. A szabályozásban meghatározzák:
– az infekciókontroll és az antibiotikum bizottság létrehozásának, működésének
szabályait,
– a feladat ellátásában részt vevő munkaköröket, hatásköri- és szervezeti
kapcsolatokat,
– az egyes munkakörök elvárt képesítési feltételeit, a szükséges ismereteket, azok
fenntartásához szükséges képzéseket, a feladatokhoz kapcsolódó ellenőrzési,
felügyeleti, intézkedési jogköröket,
– a betegellátás során szükségessé váló antibiotikum-alkalmazásban a közvetlen
infektológusi felügyeletet igénylő esetek körét,
– az éves antibiotikum-politika kialakításának, bevezetésének, operatív

tervezésének és felügyeletének rendjét,
– a fertőzéses kórképek helyi ellátási folyamata tekintetében a nyomon
követésnek és az elemzéseknek a rendjét.
Sz.2. A betegbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében, az érvényes szakmai
irányelvekkel összhangban, bizonyítékokon alapuló helyi eljárásokat,
protokollokat dolgoznak ki, legalább az alábbi területeken:
– a sebfertőzési kockázatok csökkentése érdekében antibiotikum-profilaxis
protokollok,
– az intézmény ellátási gyakorlatában megjelenő leggyakoribb fertőzések
hátterében előforduló kórokozók helyileg jellemző érzékenységére tekintettel
empirikus kezelési protokollok,
– az intézmény ellátási gyakorlatában előforduló legfontosabb kórokozók
vonatkozásában
a kórképenként összeállított, célzott antibiotikum-választásra vonatkozó helyi
ajánlás.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az antibiotikum-alkalmazás
irányítási folyamatának szabályai tekintetében. A szabályok releváns módosítása,
új érzékenységi eredmények vagy antibiotikumok megjelenése esetén az összes
érintett munkatársat tájékoztatják, szükség szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató antibiotikum-alkalmazás irányítási rendszert
működtet.
M.2. Az antibiotikum-alkalmazás irányítási rendszer folyamatában érintett
munkatársak köre, feladataik
és felelősségük meghatározott.
M.3. A helyi kockázatoknak és sajátosságoknak megfelelő helyi antibiotikumalkalmazási eljárások, protokollok rendelkezésre állnak, amelyeket legalább
háromévente felülvizsgálnak. Ha az éves ellenőrzések indokolják vagy rendkívüli
fertőzéses eseményeket észleltek, szükség esetén
a protokollok soron kívül felülvizsgálatra kerülnek.
M.4. Az egészségügyi szolgáltató biztosítja a szabályozásnak megfelelő esetekben a
betegellátás során szükségessé váló antibiotikum-terápia közvetlen infektológusi
felügyeletét.
M.5. Prospektív auditba bevont, nagy infektológiai kockázatú osztályokon az
antibiotikum-felhasználás

és -rezisztencia surveillance monitorozása megtörténik.
M.6. Rendszeresen elemzik a fertőzéses kórképek ellátási folyamatát.
M.7. Az antibiotikum-alkalmazás helyi akciótervének végrehajtását az egészségügyi
szolgáltató éves rendszerességgel értékeli, a megállapításokról a menedzsmentet
és az érintett ellátó egységeket tájékoztatja. Az értékelés kitér az infektológus
bevonásának gyakorlatára és tevékenységére.
D.1. Az alkalmazott antibiotikum-kezelést a betegek dokumentációjában naprakészen,
a nyújtott ellátásnak megfelelően rögzítik.
D.2. Az antibiotikum-alkalmazás megfelelőségének monitorozása, ellenőrzése
dokumentáltan valósul meg.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató az antibiotikum-alkalmazás gyakorlatának
ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít, a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. Az antibiotikum-alkalmazás tervszerűen, az éves infekciókontroll programnak
megfelelően, illetve szükség esetén soron kívül felülvizsgálatra kerül. Az
eredmények figyelembevételével fejlesztik
a kapcsolódó folyamatokat és módosítják a szabályozást.
5. 4. EGÉSZSÉGÜGYI TEXTÍLIAELLÁTÁS
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi textília ellátását, kezelését a
szakmai szabályok és a vonatkozó előírások figyelembevételével, szabályozottan végzi.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltató biztonságos működéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű textília rendelkezésre állása, az ellátáshoz szükséges tiszta és a közben keletkező szennyes
textília helyes kezelése a fertőzések megelőzése érdekében.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
betegellátó szervezeti egységek, gazdasági igazgatóság, mosoda, szállítás, környezetvédelem,
textilraktár
érintett munkaköri csoportok:
minden betegellátásban részt vevő munkaköri csoport
gazdasági igazgatóság munkatársai, szállítók, mosoda munkatársai
környezetvédelmi és munkavédelmi munkatársak
infekciókontroll tevékenységet végző munkatársak

érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza az egészségügyi textíliaellátás rendjét. A
szabályozásban meghatározzák:
– az egészségügyi textíliaellátás tervezésének szempontjait, felelőseit,
– a tiszta, illetve a steril textília kezelésének előírásait a szállítás és tárolás során,
– a textíliák készletfigyelési rendjét, felelőseit,
– a textíliák átadásának, átvételének rendjét, a kapcsolódó dokumentációs
feladatokat, felelősségeket,
– a szennyes, használt textília elkülönítésének, gyűjtésének, szállításának,
kezelésének előírásait,
az ellátott betegcsoport fertőzési kockázatának megfelelően,
– a szennyes, használt textíliák kezelése során alkalmazandó védőeszközöket,
– az alkalmazandó fertőtlenítő mosás technológiáját,
– a textíliák selejtezési szempontjait, rendjét,
– az intézményben folyó textíliakezelés ellenőrzési szempontjait, felelőseit,
rendjét.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az egészségügyi textíliaellátás
folyamatának szabályozását illetően. A szabályozás releváns változása esetén az
összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. Az egészségügyi textíliaellátásban érintett munkatársak köre, feladataik és
felelősségük meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az alkalmazandó egészségügyi textíliák körét, mennyiségét betegellátó szervezeti
egységenként meghatározzák.
M.3. Az egészségügyi textíliakészlet alakulását figyelemmel kísérik.
M.4. A tiszta, a steril, a szennyes és a fertőző beteg környezetéből származó használt
textíliák kezelésének előírásait az érintett munkatársak ismerik és alkalmazzák.
M.5. A tiszta vagy steril egészségügyi textíliák szállítását, tárolását úgy végzik, hogy
azok védve legyenek

az utószennyeződéstől.
M.6. A szennyes, használt egészségügyi textíliák gyűjtésének, átadásának, átvételének,
szállításának feltételeit és a szükséges eszközöket biztosítják.
M.7. A szennyes, használt egészségügyi textíliák kezelése során a szabályozásban
meghatározott védőeszközöket használják.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató a mosási technológia meghatározásába
infekciókontroll szakembert von be.
M.9. Az egészségügyi textíliák selejtezési szempontjai meghatározottak.
D.1. Az egészségügyi textíliák átadása és átvétele dokumentált.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi textíliák kezelési gyakorlatára
vonatkozóan felülvizsgálati tervet készít, a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. Az egészségügyi textíliák kezelésének folyamatát a szabályozásban meghatározott
rend szerint ellenőrzik, a panaszok alapján, a kapcsolódó nemkívánatos
események előfordulásakor aktuálisan felülvizsgálják, és a szükséges
intézkedéseket meghozzák.
5. 5. ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSE ÉS STERILIZÁLÁSA
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az orvostechnikai eszközök tisztítását,
fertőtlenítését, sterilizálását a szakmai szabályok és irányelvek figyelembevételével,
szabályozottan végzi.
A standard célja: az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, más nem várt események
megelőzése az egészségügyi intézményi környezetből származó rizikótényezők csökkentésével, a
fertőtleníthető, sterilizálható eszközök betegbiztonság-központú, szakszerű kezelésével.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
betegellátó szervezeti egységek, gazdasági igazgatóság, sterilizáló, szállítás, környezetvédelem, raktár
beszerzés
érintett munkaköri csoportok:
minden betegellátásban részt vevő munkaköri csoport
gazdasági igazgatóság munkatársai, szállítók, sterilizáló munkatársai

környezetvédelmi és munkavédelmi munkatársak
infekciókontroll tevékenységet végző munkatársak
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. – Az egészségügyi szolgáltató szabályozza az orvostechnikai eszközök
tisztításának, fertőtlenítésének, sterilizálásának rendjét. A szabályozásban
meghatározzák:
– az ellátás során alkalmazott, fertőzés-átviteli szempontból szerepet játszó,
fertőtlenítő eljárásnak alávetendő eszközök gyűjtésére, tisztítására,
fertőtlenítésére, a fertőtlenített eszközök felhasználásig történő tárolására
vonatkozó helyi eljárásokat, a munkafolyamatokat és a fertőtlenítésre
alkalmazandó szereket,
– az ellátás során sterilen alkalmazandó, fertőzés-átviteli szempontból kritikus
eszközök műszerkörforgásának folyamatát, az újrafelhasználhatóvá tétel
érdekében alkalmazott helyi eljárásokat, ideértve a következő részfolyamatokat:
– gyűjtés,
– szállítás,
– tisztítás, fertőtlenítés,
– ellenőrzés,
– orvostechnikai eszközök ápolása, karbantartása,
– tálcák, szettek összeállítása,
– csomagolás,
– sterilizálás,
– átadás, átvétel,
– tárolás,
– az orvostechnikai eszközök tisztítása, fertőtlenítése, sterilizálása során
használandó védőeszközöket,
– az orvostechnikai eszközök sterilizálása során az egyes részfolyamatok
végrehajtását igazoló,
az azonosítást és követést szolgáló dokumentációs rendszert,
– a tisztítás és sterilizálás megfelelő eredményességének követésére

működtetett monitoring tevékenység rendjét.
Sz.2. Meghatározzák a szabályozásban rögzített tevékenységek elvégzéséhez
szükséges ismereteket,
a tevékenység elvégzésére jogosult és azért felelős személyek körét,
feladataikat, felelősségeiket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják az orvostechnikai eszközök
tisztításának, fertőtlenítésének és sterilizálásának folyamatára és annak
szabályaira. A folyamat és szabályozása releváns változtatása esetén az összes
érintett munkatársat tájékoztatják, szükség szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. Az orvostechnikai eszközök tisztításában, fertőtlenítésében, sterilizálásában
érintett munkatársak köre, feladataik és felelősségük meghatározott, a
működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató az orvostechnikai eszközök tisztításához,
fertőtlenítéséhez, sterilizálásához biztosítja a szükséges feltételeket.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy a fertőtlenített, sterilizált
orvostechnikai eszközök tárolása, a felhasználás helyére történő szállítás ne
csökkentse a felhasználás biztonságát.
M.4. Az alkalmazásra kerülő, összecsomagolt eszközök, szettek tartalmának listája
minden érintett területen rendelkezésre áll.
M.5. A sterilizált műtéti tálcák a csomagolás alapján azonosíthatóak, felhasználásuk
követhető.
M.6. Az érintett munkatársak számára rendelkezésre állnak az orvostechnikai
eszközök tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási feladataival kapcsolatos magyar
nyelvű leírások, gyártói utasítások.
M.7. A tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási eljárás során alkalmazandó gyártói
utasításokat, egyéb leírásokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
M.8. Az egészségügyi szolgáltató a tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási technológia
meghatározásába bevonja az intézményi infekciókontroll irányításáért felelős
szakembert.
M.9. A steril anyagok, eszközök szállítását és tárolását úgy végzik, hogy azok védve
legyenek a sérüléstől
és az utószennyeződéstől.

M.10. Az orvostechnikai eszközök tisztítása, fertőtlenítése, sterilizálása során a
szabályozásban meghatározott védőeszközöket használják.
M.11. Amennyiben az orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóvá tétele során hibás
eszközt találnak, kezdeményezik annak javíttatását vagy selejtezését.
M.12. Felhasználás előtt ellenőrzik a steril eszközök lejárati idejét és felhasználásra való
alkalmasságát.
D.1. Az orvostechnikai eszközök sterilizálását az előírásoknak megfelelően
dokumentálják.
D.2. A fertőtlenített, sterilizált orvostechnikai eszközök átadása, átvétele
dokumentált.
D.3. A sterilen alkalmazandó, többször használható műtéti eszközök
műszerkörforgásában alkalmazott dokumentációs rendszer lehetővé teszi az
adott beavatkozásnál alkalmazott műtéti tálcák sterilizálási folyamatának
beazonosítását, a kritikus paraméterek utólagos vizsgálatát, a folyamat
megfelelőségének értékelése érdekében.
E.1.

Az orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóvá tételi folyamatának
ellenőrzésére felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a
vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.

E.2.

Az orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóvá tételének folyamatát a
szabályozásban meghatározott rend szerint ellenőrzik, a panaszok alapján, a
kapcsolódó nemkívánatos események előfordulásakor aktuálisan felülvizsgálják,
és a szükséges intézkedéseket meghozzák.

5. 6. TAKARÍTÁS, EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉK KEZELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a takarítást, az egészségügyi hulladék
kezelését a szakmai szabályok és irányelvek figyelembevételével, szabályozottan végzi.
A standard célja: az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, a multirezisztens kórokozók
terjedésének megelőzése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
minden olyan szervezeti egység, amelynek felelőssége van a betegellátás területeinek kezeléséért,
használatáért

érintett munkaköri csoportok:
minden betegellátásban részt vevő munkaköri csoport
a betegellátás területeinek kezeléséért és használatáért felelős munkaköri csoportok
infekciókontroll tevékenységet végző munkatársak
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a betegellátási területek takarításának
rendjét.
A szabályozásban meghatározzák:
– a fertőzési kockázat felmérésének, nyilvántartásának gyakorlatát az egyes
szervezeti egységekben,
– a takarítandó területek besorolását szervezeti egységek, helyiségek szintjén, a
fertőzési kockázat figyelembevételével,
– a besorolásnak megfelelően az egyes csoportokra vonatkozóan részletezik a
napi, heti, havi takarítási feladatokat, alkalmazandó technológiai eljárásokat,
felelős munkaköröket,
– az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazandó rovar- és rágcsálóirtás rendjét, a
rovarok és rágcsálók előfordulásával, a megelőző tevékenységgel kapcsolatos
jelentések rendjét,
– a közvetlen egészségügyi ellátás területeinek kritikus, a kórokozók átvitelében
szerepet játszó felületeit, az azok takarítására, fertőtlenítésére alkalmazandó
szereket, technológiai eljárásokat,
a felelős munkaköröket,
– járványügyi esemény és rendkívüli események, például csőtörés, veszélyes
hulladék kiborulása esetén végrehajtandó takarítási feladatokat,
– az alkalmazandó fertőtlenítő szerek listájának és az alkalmazási leírások
közzétételi rendjét,
– az intézményben folyó ellátás biztonságos nyújtásához szükséges takarítás
ellenőrzési szempontjait, felelőseit, rendjét,
– a zárófertőtlenítések rendjét, amely kiterjed az elrendelés, az alkalmazott
eljárás és szer,
a végrehajtás időkeretére, az ellenőrzésre és a dokumentáció előírásaira.

Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a hulladék kezelésének rendjét. A
szabályozásban meghatározzák:
– a veszélyes hulladékok körét, köztük a fertőzési kockázat figyelembevételével
fertőzőnek tekintett egészségügyi hulladékokat,
– a kommunális és veszélyes hulladék megfelelő, elkülönített gyűjtésének,
tárolásának feltételeit, rendjét, szállítását,
– a keletkező veszélyes hulladék nyomon követhetőségével kapcsolatos
teendőket, azok dokumentációját,
– az intézményben folyó hulladékkezelés ellenőrzési szempontjait, felelőseit,
rendjét.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a takarítás és egészségügyi
hulladék kezelésének szabályaira. A folyamat és annak szabályozói tekintetében
releváns változás esetén az összes érintett munkatársat tájékoztatják, szükség
szerint oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. A takarításban, egészségügyi hulladék kezelésében érintett munkatársak köre,
feladataik
és felelősségük meghatározott, és a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató az alkalmazandó takarító- és fertőtlenítőszerek, illetve
eszközök kiválasztásába bevonja az intézményi infekciókontroll irányításáért
felelős szakembert.
M.3. A takarítandó területek és felületek besorolásának megfelelően alkalmazandó
takarítóés fertőtlenítőszerek, illetve eszközök biztosítottak.
M.4. A takarítandó területek és felületek besorolásának megfelelően alkalmazandó
takarítóés fertőtlenítőszereket, technológiákat, a szerek alkalmazásával kapcsolatos
kockázatokat,
a munkavédelmi szabályokat az érintett munkatársak ismerik és alkalmazzák.
M.5. A járványügyi és rendkívüli esetekben követendő takarítási,
környezetfertőtlenítési teendőket minden érintett munkatárs ismeri és
alkalmazza.
M.6. Az egészségügyi szolgáltató a hulladékok kezelését az érvényes szabályozásnak
megfelelően végzi.

M.7. A hulladékok megfelelő tárolásához és elkülönítéséhez szükséges eszközök és
tárolók biztosítottak.
M.8. A hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi szabályokat a dolgozók
ismerik és betartják.
S.1. Az ellátás során keletkező, a beteg vagy hozzátartozója kezelésében lévő, speciális
kezelést igénylő hulladékokkal kapcsolatban a szükséges tájékoztatást a beteg
vagy hozzátartozója számára megadják.
D.1. Zárófertőtlenítések esetén egyértelműen jelölt a fertőtlenítés végrehajtásának
indoka, pontos helye, ideje, a végrehajtó felelős személy neve, az alkalmazott
eljárás megjelölése, a fertőtlenítés megtörténtét ellenőrző, azt ellenjegyző
személy neve, aláírása.
D.2. A takarítás megfelelőségének ellenőrzése dokumentáltan valósul meg.
D.3. A veszélyes hulladék kezelése a szabályozásban leírtaknak megfelelően
dokumentált.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató a takarítás és egészségügyi hulladékkezelés
gyakorlatának ellenőrzésére felülvizsgálati tervet készít, a vizsgálat céljának,
tárgyának, felelőseinek, gyakoriságának, határidejének, a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. A takarítás és egészségügyi hulladékkezelés folyamatát a szabályozásban
meghatározott rend szerint ellenőrzik, illetve panaszok alapján, kapcsolódó
nemkívánatos események előfordulásakor aktuálisan felülvizsgálják, a szükséges
intézkedéseket meghozzák.
6. Betegellátással kapcsolatos egyéb tevékenységek
6. 1. VIZSGÁLATOK ÉS KONZÍLIUMOK RENDJE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a vizsgálatokat és a konzíliumokat
dokumentáltan,
a beteg szükségletei szerint, meghatározott időkereteken belül, szakmailag megfelelően végzi.
A standard célja: a betegellátás biztonságának, eredményességének és hatékonyságának javítása a
betegszükségletek szerinti, időben és megfelelően megvalósuló vizsgálatok és konzíliumok
szabályozott lebonyolításával, illetve az eredmények időben történő visszajelzésével és
dokumentálásával.
Érintett egységek, személyek:

érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
minden betegellátó és diagnosztikus szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: orvosok
szakdolgozók
betegszállításban érintettek
érintett betegcsoportok: minden beteg
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a vizsgálatok és konzíliumok kérésének,
adásának rendjét.
A szabályozás meghatározza:
– a vizsgálatok és konzíliumok kezdeményezésére, elrendelésére jogosultak
körét, a kezdeményezés, elrendelés feltételeit,
– a vizsgálatot és konzíliumot adó belső szervezeti egységeket és a szerződött
külső szolgáltatók szervezeti egységeit, elérhetőségüket,
– a kérések általános tartalmát,
– az azonnali, a sürgős vizsgálatok és konzíliumok elrendelésének és végzésének
szabályait,
– a beteg vizsgálatra vagy konzíliumra küldésekor az általános tájékoztatás
rendjét,
– vizsgálat, konzílium nyújtásakor a beteg előkészítéséhez kapcsolódó általános
feladatokat és felelősséget, ideértve a tájékozott beleegyezés elnyerésének
folyamatát is, amennyiben az releváns,
– a vizsgálat, konzílium elvégzéséhez kapcsolódó jogosultságokat, feladatokat,
felelősséget, ide értve a különböző távkonzíliumokat is,
– mintavétellel járó vizsgálat esetén alkalmazandó speciális szabályokat,
beleértve a minta azonosítását, beteghez rendelését, nyilvántartását, átadását,
átvételét, tárolását, a szállítására vonatkozó feltételeket, követelményeket,
– a végzett vizsgálattal, konzíliummal kapcsolatos dokumentálási rendet,
ideértve a lelet kötelező tartalmát, a leletezési időkereteket, a leletezési és a
validálási jogosultságokat,
– a hibás mintákra, a vizsgálatok elvégzését akadályozó tényezőkre vonatkozó
visszajelzés rendszerét,
– vizsgálati, konzíliumi eredmények közlésének szabályait, ideértve a

pánikértékek, a váratlan és/vagy életveszélyt jelző vizsgálati eredmények, a
speciális esetekre vonatkozó negatív eredmények, sürgős vizsgálatkérések
eredményeinek közlését is,
– a kapcsolódó tevékenységek ellenőrzésének rendjét.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a vizsgálatok és konzíliumok
rendjéről. A vonatkozó szabályozás releváns változása, módosítása,
visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése esetén az összes érintett
munkatársat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik az érintett személyek
számára.
M.1. A munkatársak ismerik a vizsgálatok és a konzíliumok kérésével, végzésével, a
betegek előkészítésével, a leletezéssel, a validálással kapcsolatos saját
szerepüket és felelősségüket, ennek megfelelően végzik a kapcsolódó
tevékenységeket.
M.2. A vizsgálatot és a konzíliumot adó belső és a szerződött külső partnerek releváns
szervezeti egységeinek elérhetőségéről, az igénybevétel feltételeiről, a vizsgálati
előkészületekről tájékoztatót dolgoznak ki, amelyet elérhetővé tesznek a
beutalást kezdeményező munkatársak és az érintett betegek számára.
M.3. A vizsgálatok és a konzíliumok kezdeményezésekor, elrendelésekor, azok
végrehajtásakor figyelembe veszik a vonatkozó szakmai protokollokat.
M.4. A vizsgálatok és a konzíliumok kérésén legalább a következő információk
szerepelnek: a beteg,
a kérő személy, osztály vagy rendelő azonosítója, a kérés indoka, szakmai
tartalma, a megválaszolandó kérdések, szükség esetén a sürgősség jelzése.
M.5. Tárolást és/vagy szállítást igénylő, mintavétellel járó vizsgálatok a vonatkozó
feltételek
és követelmények teljesülésével valósulnak meg.
M.6. A vizsgálatok és konzíliumok ütemezésénél figyelembe veszik a beteg egészségi
állapotát, szükség esetén intézkednek a soron kívüli ellátásról, a szükséges
speciális körülmények biztosításáról.
M.7. Vizsgálat vagy konzílium kérésekor feltüntetik a váratlan és/vagy életveszélyt
jelző eredmény esetén értesítendő, vizsgálatot vagy konzíliumot elrendelő
személy nevét és elérhetőségét.
M.8. A konzíliumot, vizsgálatot kérő egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy
a szakvélemény adásához szükséges egészségügyi dokumentáció elérhető legyen
a szakvéleményt adó számára.

M.9. Amennyiben a beteg állapota indokolja, a szállítás során, a vizsgálatra,
konzíliumra való várakozás ideje alatt a beteg felügyeletét biztosítják.
M.10. Vizsgálatra, konzíliumra való hosszabb idejű várakozás esetén biztosítják a
fiziológiai szükségletek kielégítését.
M.11. A betegeket és/vagy hozzátartozójukat tájékoztatják a vizsgálatok, konzíliumok
céljáról, időpontjáról, lebonyolításának menetéről, az előkészítéssel, a
vizsgálaton való megjelenéssel kapcsolatos teendőikről és a konzíliumok,
vizsgálatok eredményéről.
M.12. Rendelkezésre áll azon vizsgálatok listája és a beteg vizsgálatra való
felkészítéséért felelős ellátók ismerik azokat, amelyek esetében a beteg
tájékoztatása, előkészítése a tájékozott beleegyezés elnyerése érdekében
szükséges.
M.13. A vizsgálatok megkezdése előtt a használandó készülékek és felhasználandó
anyagok állapotát ellenőrzik.
M.14. A vizsgálatok megkezdése előtt minden esetben azonosítják a beteget és/vagy a
mintát, egyeztetik
az elvégzendő vizsgálatot.
M.15. A vizsgálat helyszínén csak az arra jogosultak tartózkodnak.
M.16. A vizsgálat kapcsán keletkező dokumentumokat, egyéb anyagokat egyértelmű
azonosítókkal, jelöléssel látják el.
M.17. Az egészségügyi szolgáltató által végzett vizsgálatok eredményei, a konzíliumok
szakvéleményei a szükséges időkereten belül, legalább a szabályozásban
meghatározott kötelező tartalommal elérhetőek a kezdeményező számára.
M.18. A munkatársak ismerik és alkalmazzák a pánikértékekkel, azonnali, sürgős és
szóbeli közlésekkel kapcsolatos eljárásokat. Váratlan és/vagy életveszélyt jelző
vizsgálati eredmény esetén a vizsgálat elrendelőjét soron kívül értesítik az
eredményről.
M.19. A szóban közölt eredményt írásban rögzítik, beleértve a beteg azonosítóját, a
közlés időpontját,
a közölt értékeket, és visszaolvasva egyeztetik annak tartalmát.
M.20. Az elrendelések, a vizsgálati leletek, dokumentumok az előírt időkereten belül
bekerülnek az adott beteg egészségügyi dokumentációjába.
M.21. A visszaérkezett papír alapú leleteket, vizsgálati, konziliáriusi eredményeket a
beteg ellátásáért felelős orvos láttamozza.

M.22. Mintavétellel járó vizsgálatok esetében a vizsgálatra alkalmatlan mintákról a
vizsgálat elrendelőjét tájékoztatják. Egyéb vizsgálatok esetében is visszajelzést
adnak, amennyiben a vizsgálat nem kivitelezhető.
D.1. A vizsgálat és konzílium kéréseket, azok eredményeit, a vizsgálat, a konzílium
elmaradásának okát naprakészen dokumentálják, és azt az egészségügyi
dokumentáció részeként megőrzik.
D.2. Mintavétellel járó vizsgálatok esetében a vizsgálati helyen az átvett mintákra,
vizsgálati anyagokra vonatkozó információk naprakészen elérhetőek, a mintát
átadó és átvevő személy azonosítható.
D.3. A vizsgálat helyszínén elnyert tájékozott beleegyezést a betegdokumentáció
részeként megőrzik.
E.1.

A vizsgálatok, konzíliumok igénylési és végrehajtási gyakorlatának
felülvizsgálatára vonatkozó tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik a vizsgálat
célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.

E.2.

A vizsgálatok és konzíliumok rendjét, a tapasztalatok alapján, a szabályozásban
leírtak szerinti rendszerességgel, panaszok, kapcsolódó nemkívánatos
események előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják, a szükséges
intézkedéseket meghozzák.

6. 2. BETEGAZONOSÍTÁS ÉS A BETEGHEZ TARTOZÓ DOKUMENTUMOK, MINTÁK, ANYAGOK,
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK BETEGHEZ RENDELÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az ellátási folyamat minden fázisában
gondoskodik a betegek és az adott beteghez tartozó dokumentumok, minták, anyagok,
egészségügyi ellátáshoz használt eszközök (továbbiakban: eszközök) biztonságos azonosításáról.
A standard célja: az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során minden beteg egyértelműen legyen
azonosítható és a beteghez tartozó valamennyi dokumentumot, eszközt, anyagot és mintát az ellátás
minden fázisában és minden körülmények között egyértelműen lehessen ezen beteghez rendelni.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden betegellátásban részt vevő szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok: minden, a betegellátásban résztvevő munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:

A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató a beteg, a beteghez tartozó dokumentáció, eszközök,
anyagok és minták azonosítására, alkalmazásukra és az alkalmazás
monitorozására – a kapcsolódó jogszabállyal
és irányelvvel összhangban – szabályozást dolgoz ki. A szabályozás kitér:
– a betegazonosító jelölés kialakításának módjára, ideértve az ismeretlen beteg
azonosításának szabályait is ,
– azon tevékenységekre, amelyeket megelőzően a beteg azonosítása kötelező,
– a beteghez tartozó levett és hozott minták, anyagok, eszközök, dokumentumok
azonosításának módjára,
– a fizikai azonosító felhelyezésének, kiadásának helyére, a felelős személy
megnevezésére, a kötelező tájékoztatás rendjére,
– az ellenőrzést végző személy kilétére és a dokumentációs kötelezettségére,
– a fizikai azonosító vissza-, levételéért felelős személyre,
– a fizikai azonosító megsemmisítésének, vagy a betegdokumentációban történő
elhelyezésének módjára,
– az azonosításnál észlelt eltérések kezelésére, a téves azonosítás esetén
követendő teendőkre.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegazonosítással kapcsolatos
képzés rendjét és tartalmát. A képzés kitér a betegazonosítással kapcsolatos
eszközökre és azok alkalmazására is.
Sz.3. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegek, a beteghez tartozó
dokumentumok, minták, anyagok, eszközök azonosításában érintettek körét,
feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az új munkatársakat oktatják belépéskor a betegazonosítással kapcsolatos
szabályokra. A vonatkozó szabályok releváns módosítása, új szabály bevezetése
esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A betegazonosítással kapcsolatos szabályozás aktuális változatát minden
munkatárs számára megismerhetővé teszik.
M.1. A betegek, a beteghez tartozó dokumentumok, minták, anyagok, eszközök
azonosításában érintett munkatársak köre, feladataik, felelősségük
meghatározott, a vonatkozó szabályokat a munkatársak ismerik, és a működést
ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A betegeket gyógyszer, vér- vagy vérkészítmény adásakor, diagnosztikai, invazív,

sebészeti beavatkozás előtt, átadáskor, átvételkor, szállításkor azonosítják.
Betegazonosítót nem viselő betegek esetében ezen esetekben pozitív
betegazonosítást alkalmaznak.
M.3. A beteghez tartozó dokumentumok, levett és hozott minták, anyagok, eszközök
jelölésére, a beteg egyértelmű azonosítására a szabályozásnak megfelelő
jelöléseket alkalmaznak.
M.4. Fekvőbeteg-ellátás esetén törekednek a betegek együttműködésének elnyerésére
a betegen alkalmazott fizikai betegazonosító használatához.
M.5. A betegazonosító meglétét és megfelelőségét meghatározott rend szerint
ellenőrzik, dokumentálják, és amennyiben szükséges, intézkednek az eltérések,
hibák megszüntetéséről.
M.6. A beteg elbocsátásakor, a betegazonosító egyéb okból történő eltávolításakor a
betegazonosítót megsemmisítik vagy a betegdokumentációban helyezik el.
S.1. Fizikai azonosítót alkalmaznak, ha a beteg kommunikációra képtelen vagy a
kommunikációban akadályozott, vagy az ellátása során várhatóan
kommunikációban akadályozottá válik.
S.2. Ismeretlen beteg esetén a beteget, a beteghez tartozó dokumentumokat,
mintákat, anyagokat, eszközöket egyértelmű azonosítóval látják el.
D.1. A hozott és levett mintákon, a betegekhez rendelt dokumentumokon, anyagokon,
eszközökön olyan azonosítókat alkalmaznak, amely biztosítja azok egyértelmű
beteghez rendelését.
D.2. Fizikai betegazonosító alkalmazásakor gondoskodnak annak az elbocsátáskor vagy
egyéb okból eredő eltávolításkor történő bevonásáról.
E.1. Rendszeresen monitorozzák, jelentik és értékelik a betegazonosítási hibákat,
intézkedéseket hoznak
az előfordulás csökkentésére.
E.2. A beteg, a beteghez tartozó dokumentáció, eszközök, anyagok és minták
azonosításának gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek,
melyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét
és a visszajelzés módját.
E.3. Rendszeresen felülvizsgálják az alkalmazott betegazonosítási gyakorlatot, szükség
esetén módosítják a szabályozást és a kapcsolódó tevékenységet.
6. 3. BETEGEK OKTATÁSA ÉS KÉPZÉSE

Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a betegek, hozzátartozóik oktatását és
képzését tervezetten, az érintettek szükségletei szerint végzi.
A standard célja: a betegek, hozzátartozóik együttműködésének elnyerése a diagnosztikai és terápiás
célok elérése, az elkerülhető állapotromlás megelőzése érdekében.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek: minden betegellátást végző szervezeti egység
érintett munkaköri csoportok:
orvosok
szakdolgozók
érintett betegcsoportok: minden betegcsoport
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozást dolgoz ki a betegek, hozzátartozóik
oktatására és képzésére vonatkozóan. A szabályozásban meghatározzák:
– azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyekkel kapcsolatban a betegeket,
hozzátartozóikat jelen szabályozási rend szerint oktatják, képzik,
– azokat az eljárásokat, amelyekkel az oktatási és képzési szükségletek
felmérhetők, beleértve, hogy egyéni vagy csoportos oktatás és képzés szükségese,
– a betegoktatásra és képzésre vonatkozó tematika kialakításának rendjét,
módszereit és feltételeit,
– a betegoktatás és képzés eredményességére vonatkozó felmérés rendjét,
– a különböző betegcsoportok oktatásához és képzéséhez az oktató részéről
szükséges tudást
és ismeretet,
– a dokumentálási követelményeket,
– a betegoktatási és képzési tevékenység ellenőrzésének rendjét.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a betegoktatásban és képzésben
érintett munkatársak körét, feladataikat és felelősségüket.
O.1. Az érintett új munkatársakat belépéskor oktatják a betegoktatásra vonatkozó

szabályokról és tudnivalókról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, új dokumentum vagy betegoktatási anyag bevezetése
esetén az érintett munkatársakat tájékoztatják, szükség esetén oktatják.
O.2. A szabályozás aktuális változata minden érintett számára megismerhető.
O.3. A betegoktatás vagy képzés tartalmát érintő változások esetén gondoskodnak az
oktatást, képzést végző munkatársak ismereteinek aktualizálásáról.
M.1. Az egyes betegcsoportokban végzendő betegoktatások témakörei és az
oktatáshoz szükséges eszközök meghatározottak.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató témakörönként, a szabályozás szerint felméri az
oktatási és képzési szükségleteket, és biztosítja a szükségleteknek megfelelő
oktatást, képzést.
M.3. Az egészségügyi szolgáltató témakörönként, meghatározott rend szerint oktatási
és képzési tematikát alakít ki.
M.4. Egyéni szükséglet felmérése esetén a beteg, hozzátartozója oktatását és képzését,
ezen szükségleteket figyelembe véve tervezik meg és végzik el.
M.5. A betegek, hozzátartozóik oktatása és képzése érthető nyelvezettel és
módszerekkel, a szabályozásnak megfelelő tartalommal történik.
M.6. Betegoktatást segítő tájékoztatókat dolgoznak ki és alkalmaznak, amelyeket a
betegek, hozzátartozóik számára elérhetővé tesznek.
M.7. A különböző betegcsoportok oktatását, képzését a szabályozásban meghatározott
tudással, ismerettel rendelkező oktató végzi.
M.8. A betegoktatást, képzést követően meghatározott rend szerint meggyőződnek az
ismeretek elsajátításáról.
S.1. Gondozott beteg esetén a gondozás során folyamatosan figyelemmel kísérik a
betegoktatás, képzés során elsajátított ismeretek alkalmazását, szükség esetén
biztosítják az ismételt oktatás és képzés lehetőségét.
S.2. Speciális szükségletű betegek, hozzátartozóik esetében az oktatás, képzés módja
a betegek, hozzátartozók számára érthető nyelvezeten és módon történik.
D.1. A betegoktatás és képzés a szabályozás szerint dokumentált.
D.2. Az ellátási eseményt összefoglaló dokumentumban megjelenik az elvégzett
betegoktatás és képzés ténye.
E.1. A betegek és hozzátartozóik elméleti oktatásának, gyakorlati képzésének
gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek, melyben megjelölik a
vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés

módját.
E.2. A betegoktatás és képzés rendjét a szabályozásban leírtak szerinti
rendszerességgel, panaszok, kapcsolódó nemkívánatos események
előfordulásakor soron kívül felülvizsgálják, és a kapott eredmények alapján
áttekintik, szükség esetén módosítják az oktatási anyagokat, az oktatás és képzés
gyakorlatát.
7. Termékek, szolgáltatások
7. 1. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a termékek és szolgáltatások beszerzését a
szakmai, gazdasági szempontok figyelembevételével, szabályozottan végzi.
A standard célja: a szakmai elvárásokat kielégítő termékek és szolgáltatások folyamatos, időszerű
elérhetőségének biztosítása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
beszerzésben érintett szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
vezetőség
jogász
beszerzésben érintett munkatársak
szervezeti egységek vezetői
szervezeti egységek megrendeléssel megbízott felelősei
felhasználói csoportok
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a termékek és szolgáltatások
beszerzésének döntéselőkészítési folyamatát. A szabályozásban meghatározzák:
– a szervezeti egységek részéről érkező beszerzési igény jelzésének, elbírálásának
rendjét, a tervezett beszerzések ütemezését,
– a beszerzendő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai
szempontok meghatározásának, érvényesítésének rendjét, beleértve a

szerződésben megfogalmazandó elvárásokat,
– a beszállítók kiválasztásának szakmai kritériumait,
– a folyamatos ellátás biztosítása érdekében szükséges teendőket,
– a soron kívüli beszerzési igények esetén követendő eljárásokat,
– a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok, reklamációk
jelzésének, nyilvántartásának, kezelésének, visszacsatolásának rendjét,
– a beszerzéssel kapcsolatos dokumentáció rendjét, archiválási kötelezettségeket,
a dokumentumok formai, tartalmi kritériumait,
– a szabályozásban rögzítettek ellenőrzési rendjét.
Sz.2. Meghatározzák a szabályozásban rögzített folyamatok, tevékenységek
elvégzésére jogosult és felelős személyek körét, feladataikat, felelősségüket és a
feladataik elvégzéséhez szükséges ismereteket.
O.1. A standardban szabályozott folyamatokban érintett új munkatársakat belépéskor
oktatják a termékek és szolgáltatások beszerzését érintő szabályozásról és ehhez
kapcsolódó feladataikról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése esetén
az összes érintett munkatársat tájékoztatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. A beszerzésben érintett munkatársak köre, feladataik és felelősségük
meghatározott, a működést ennek megfelelően valósítják meg.
M.2. A szervezeti egységek részéről érkező beszerzési igények a meghatározott rend
szerint kerülnek jelzésre, elbírálásra, a tervezett beszerzések a szabályozás szerinti
ütemezésben valósulnak meg.
M.3. Új termékek és szolgáltatások beszerzése előtt, a felhasználásban,
igénybevételben érintett munkatársak bevonásával meghatározzák a beszerzendő
termékekkel és szolgáltatásokkal szemben támasztott szakmai szempontokat,
követelményeket, beleértve a szerződésben megfogalmazandó elvárásokat.
M.4. Termékek beszerzése előtt felmérik a szükségleteket. A folyamatos ellátás
biztosítása érdekében
a termékekre vonatkozó, intézményi szintű biztonsági készletet határoznak meg,
meghatározzák
a helyettesíthetőséget.
M.5. A soron kívüli beszerzési igények jelentkezése esetén követendő teendőket az

érintett munkatársak ismerik.
M.6. A termékek és szolgáltatások beszerzésénél, a döntések előkészítésénél a szakmai
kritériumok mellett figyelembe veszik a működtetési, karbantartási költséget és a
termék vagy szolgáltatás árát.
M.7. A beszállítók kiválasztása meghatározott szakmai kritériumok alapján történik.
M.8. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat, reklamációkat
nyilvántartják, azokat
a szabályozásban rögzített módon kezelik, figyelembe veszik az újabb beszerzési
eljárás során.
D.1. Új termékek és szolgáltatások beszerzését megelőzően a szakmai szempontokat,
követelményeket rögzítik.
D.2. A beszállítók kiválasztásának szakmai kritériumai rögzítettek.
D.3. Az adott szolgáltatásra értelmezhető egészségügyi akkreditációs követelményeket
a szerződésben megjelenítik és érvényesítik.
D.4. A beszállítói szerződések meghosszabbítását megelőzően az érintett munkatársak
termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményét rögzítik.
E.1. A beszerzési gyakorlat felülvizsgálatára vonatkozó tervvel rendelkeznek,
amelyben megjelölik
a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés
módját.
E.2. A termékek és szolgáltatások beszerzését az érvényes szabályozás szerint
rendszeresen ellenőrzik,
az ellenőrzések tapasztalatai alapján áttekintik, szükség esetén módosítják a
beszerzéshez kapcsolódó folyamatokat, vonatkozó szabályozást.
7. 2. TERMÉKEK ÁTVÉTELE, RAKTÁROZÁSA ÉS SELEJTEZÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató az áruk, anyagok, eszközök (továbbiakban:
termékek) átvételét, nyilvántartását, raktározását, selejtezését, a raktárból vagy a tárolóhelyről
(továbbiakban: raktárból) történő kiadását szabályozottan végzi.
A standard célja: a beszerzett termékek ellenőrzött átvételének, naprakész ismeretének, állaguk
megőrzésének, rendelkezésre állásuknak, a felhasználás helyére időben, az egyedi jellemzőiknek
megfelelő módon történő eljutásának biztosítása.

Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
raktározásban érintett szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
termékek átvételét, raktározását végző munkatársak,
szervezeti egységek anyagrendeléssel,
készletnyilvántartással megbízott felelősei
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a termékek átvételének,
nyilvántartásának, raktározásának, kiadásának, a felhasználás helyére
juttatásának, a fel nem használt, felhasználásra alkalmatlan termékek
selejtezésének folyamatát. A szabályozás kitér:
– a szakszerű átvétel kritériumainak meghatározására, a kritériumok
teljesülésére vonatkozó ellenőrzési eljárásokra,
– az átvétel során észlelt hiányosságok esetén követendő eljárásokra,
– a termékek tárolási, felhasználási, szállítási előírásainak megismerésére,
alkalmazására,
– a termékek biztonságos tárolására vonatkozó előírásokra,
– a készlet nyilvántartására, a változások folyamatos nyomon követésére, a
pótlás időben történő kezdeményezésére,
– a lejárati idők figyelésére, az ebből fakadó veszteségek csökkentésére,
– a selejtezés rendjére, a fel nem használt vagy sérült termékek kezelésére,
– a termékek raktárból történő igénylésének, kiadásának, szállításának rendjére,
– a visszahívás rendjére,
– a leltározás, leltárkezelés rendjére,
– az adományok, idegen tulajdonú eszközök kezelésének rendjére,
– az érintett folyamatok dokumentációs, archiválási rendjére, kötelezettségére,
a kapcsolódó dokumentumok formai és tartalmi kritériumaira,
– az érintett folyamatok ellenőrzési rendjére.

Sz.2. Meghatározzák a szabályozásban rögzített tevékenységek elvégzésére jogosult
és felelős személyek körét, feladataikat, felelősségüket, a feladataik
elvégzéséhez szükséges ismereteket.
O.1. A standardban szabályozott folyamatokban érintett új munkatársakat
belépéskor oktatják a termékek átvételét, raktározását és selejtezését érintő
szabályozásról és ehhez kapcsolódó feladataikról. A vonatkozó szabályozás
releváns változása, módosítása, visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése
esetén az összes érintett munkatársat tájékoztatják.
O.2. A kiadott termékek szállítására, tárolására, felhasználására vonatkozó
ismereteket az alkalmazó munkatársaknak átadják.
O.3. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. A termékek átvételében, nyilvántartásában, raktározásában, leltározásában,
kiadásában, felhasználási helyre juttatásában, selejtezésében érintett
munkatársak köre, feladataik és felelősségük meghatározott, a működést ennek
megfelelően valósítják meg.
M.2. Az egészségügyi szolgáltató a termékek átvételét, raktározását, raktárból történő
kiadását, szállítását, selejtezését az érvényes szabályozásnak, a termék egyedi
jellemzőinek megfelelően végzi.
M.3. A termékeket megfelelően tárolják, figyelembe véve a hőmérsékletet,
tisztaságot, polcok terhelhetőségét, azonosítást, veszélyességet, füstérzékelést,
a termék védelmét, stb.
M.4. A termékek állagát, sértetlenségét, előírt tárolási körülményeit, lejárati idejét
bevételezéskor
és azt követően is rendszeresen ellenőrzik, gondoskodnak a lejárati időn belüli
felhasználásról,
a lejáratot követő felhasználás megakadályozásáról.
M.5. A raktározást végző munkatársak minden bejövő terméknél felmérik a tárolási
igényt, ennek megfelelően járnak el. Az egészségügyi szolgáltató előre felkészül
arra, hogy biztosítani tudja
a beérkező termékek tárolását.
M.6. Az adományok, az idegen tulajdonú eszközök kezelésének szabályait az érintett
munkatársak ismerik és alkalmazzák.
D.1. A raktárban tárolt termékekről naprakész nyilvántartást vezetnek.
D.2. A termékek átadását, átvételét, nyilvántartását, leltározását, szállítását és
selejtezését meghatározott formai és tartalmi elemek mentén dokumentálják, a

dokumentumokat meghatározott rend szerint archiválják.
E.1. A termékek átvételi, nyilvántartási, raktározási, leltározási, kiadási, felhasználási
helyre juttatási
és selejtezési gyakorlatára vonatkozó felülvizsgálati tervvel rendelkeznek. Ebben
megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát, felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a
visszajelzés módját.
E.2. A termékek átvételét, nyilvántartását, raktározását, leltározását, kiadását,
felhasználási helyre juttatását, selejtezését rendszeresen ellenőrzik, szükség
esetén a tevékenységeket, a kapcsolódó szabályozást módosítják.
7. 3. VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK FELÜGYELETE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató felügyeli a vásárolt szolgáltatások
megfelelőségét.
A standard célja: a vásárolt szolgáltatások szerződésben meghatározott elvárásainak biztosítása.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
a szolgáltatások átvételében, felügyeletében érintett szervezeti egységek
szerződéseket előkészítő, megkötő szervezeti egységek
érintett munkaköri csoportok:
szolgáltatások átvételével, felügyeletével, a teljesítés igazolásával megbízott munkatársak
szerződéseket előkészítő, megkötő szervezeti egységek
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a vásárolt szolgáltatások átvételének, a
teljesítés igazolásának és a szolgáltatások felügyeletének folyamatát. A
szabályozás kitér:
– az átvételre, felügyeletre jogosult személyek körére, feladataikra,
felelősségükre, a szükséges ismereteikre,
– az átvétel során, az azt követő időszakban az észlelt hiányosságok esetén

követendő teendőkre,
– a vásárolt szolgáltatások átvételére vonatkozó tevékenységek ellenőrzésének
rendjére.
Sz.2. Meghatározzák a vásárolt szolgáltatások felügyeletével és átvételével
kapcsolatos tevékenységek dokumentációs és archiválási rendjét, a
dokumentumok formai és tartalmi kritériumait.
O.1. A standardban szabályozott folyamatokban érintett új munkatársakat
belépéskor oktatják a vásárolt szolgáltatások felügyeletét érintő szabályozásról
és ehhez kapcsolódó feladataikról. A vonatkozó szabályozás releváns változása,
módosítása, visszavonása, illetve új dokumentum bevezetése esetén
az összes érintett munkatársat tájékoztatják.
O.2. A szabályozás aktuális verzióját megismerhetővé teszik a folyamatban érintett
személyek számára.
M.1. A szolgáltatások átvételében, felügyeletében érintett munkatársak köre,
feladataik, felelősségük
és szükséges ismereteik köre meghatározott, a működést ennek megfelelően
valósítják meg.
M.2. Az intézményi szabályozók szolgáltatókra vonatkozó fejezeteit a szolgáltatók
számára elérhetővé teszik, az azokban történő változás esetén haladéktalanul
tájékoztatják a szolgáltatókat.
M.3. A szolgáltatók felügyeletéért felelős személyek figyelemmel kísérik a szolgáltatás
szerződési feltételeknek való megfelelőségét, nyomon követik a napi működést.
M.4. A vásárolt szolgáltatások szerződésben megfogalmazott kritériumok szerinti
teljesítését rendszeresen ellenőrzik.
M.5. A vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok, reklamációk esetén
követendő teendőket
az érintett munkatársak és a szolgáltatást nyújtók ismerik.
D.1. A vásárolt szolgáltatások teljesítését meghatározott formai és tartalmi
kritériumokkal bíró dokumentációval igazolják, majd meghatározott rend szerint
archiválják.
E.1. Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatások átvételi és felügyeleti gyakorlatára
vonatkozóan felülvizsgálati tervet készít a vizsgálat céljának, tárgyának,
felelőseinek, gyakoriságának, határidejének és a visszajelzés módjának
megjelölésével.
E.2. A vásárolt szolgáltatások átvételére vonatkozó tevékenységeket rendszeresen
ellenőrzik, értékelik. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján áttekintik, szükség

esetén módosítják a vásárolt szolgáltatások átvételéhez, felügyeletéhez
kapcsolódó folyamatokat és a vonatkozó szabályozást.
7.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KÖZMŰRENDSZEREK, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS
MŰKÖDTETÉSE
Érvényességi terület:
Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás
Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató biztonságos fizikai környezet, betegellátási,
munkavégzési feltételek kialakítására és működtetésére törekszik, ideértve az építészeti
megoldásokat, közműrendszereket, eszközöket és berendezéseket, azaz az infrastruktúrát.
A standard célja: a fizikai környezetből, az orvostechnikai eszközök alkalmazásából adódó veszélyek,
kockázatok csökkentése, a balesetek és sérülések megelőzése.
Érintett egységek, személyek:
érintett szervezeti egységek:
felsővezetés
az adott szervezet összes szervezeti egysége
érintett munkaköri csoportok: minden munkaköri csoport
érintett betegcsoportok: nem értelmezhető
A standard tartalma:
A standard teljesüléséhez szükséges tevékenységek
Sz.1. Az egészségügyi szolgáltató felsővezetése, az egyes betegellátó egységek
jellegzetességeit,
a környezeti adottságokat is figyelembe véve, a Szakmai Fejlesztési Terv
részeként megfogalmazza
a biztonságos infrastruktúra tervezésére, kialakítására, fejlesztésére,
működtetésére vonatkozó célokat.
Sz.2. Az egészségügyi szolgáltató kialakítja a használatában levő infrastruktúra
biztonságos működtetésére vonatkozó szabályozást. A szabályozás kitér:
– az épített fizikai környezetben előforduló olyan veszélyforrások feltárására és
elhárítására, amelyek sérülési kockázatot jelentenek,
– az eszközök és berendezések biztonságos üzembe helyezéséhez, a későbbi
folyamatos üzemeltetéshez szükséges feltételekre, kritériumokra, a
karbantartási tervre, hitelesítési, kalibrálási tervre, a folyamatos és biztonságos
működtetéshez kellő anyagszükségletre, annak folyamatos biztosítására, a
felelősök azonosítására, a működtetéshez szükséges humán erőforrás

létszámára, tudására, gyakorlatára, felelősségére, a hibák jelentésére,
kezelésére, használati útmutatók elkészítésének szükségességére, az üzembe
helyezés folyamatára és annak ellenőrzési kritériumaira,
– a kapcsolódó tevékenységek dokumentációs rendjére és az archiválási
kötelezettségekre,
– a vonatkozó dokumentumok formai és tartalmi kritériumaira,
– a kapcsolódó tevékenységek ellenőrzésének rendjére,
– a szükséges költségek meghatározására, a források megjelölésére.
Sz.3. Szükség esetén az infrastruktúra használatáról a betegek és a látogatók
számára tájékoztató, oktatási anyag készül, annak elérhetőségét biztosítják az
érintettek számára.
Sz.4. Az egészségügyi szolgáltató meghatározza a felügyeletet igénylő eszközöket,
berendezéseket,
a felügyelet módját és felelőseit.
Sz.5. Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a nyilvántartásból törölt, használatból
kivont eszközök, berendezések további sorsát.
O.1. Az új munkatársakat belépéskor oktatják a műszerek és eszközök biztonságos
használatára.
Az oktatási programban foglaltak szerint képzésben részesítik az összes érintett
munkatársat új eszköz telepítésekor, az infrastruktúrában történt változáskor,
annak működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek, szabályozók módosulása
esetén.
O.2. Az oktató meggyőződik arról, hogy a munkatársak a legfontosabb ismereteket
készség szinten elsajátították.
O.3. A berendezések, eszközök használati útmutatóit folyamatosan, könnyen
hozzáférhetően elérhetővé,
a szabályozás aktuális verzióit megismerhetővé teszik az érintett személyek
számára.
O.4. A betegek és látogatók számára veszélyforrást jelentő berendezés, eszköz,
fizikai környezet meglétekor gondoskodnak arról, hogy részükre a
veszélyforrásra figyelmeztető, jól látható és érthető tájékoztatók kerüljenek
kihelyezésre.
M.1. Az egészségügyi szolgáltató rendelkezik a biztonságos infrastruktúra
tervezésére, kialakítására, működtetésére vonatkozó szabályozással, a
fejlesztésére vonatkozó célokkal.

M.2. A felsővezetés az infrastruktúra kialakítása, átalakítása során érvényt szerez a
megfogalmazott céloknak, a biztonságos betegellátás és munkavégzés
kívánalmainak. Ennek során kikérik és figyelembe veszik az érintett szervezeti
egységben dolgozó munkatársak véleményét, a munkavégzés során szerzett
tapasztalataikat, az épített fizikai környezetben lévő, sérülési kockázatot rejtő
veszélyforrások kockázatfelméréseinek eredményeit, a külső szakemberek és a
betegek jelzéseit.
M.3. Az eszközök, berendezések használata, hitelesítése, kalibrálása, felülvizsgálata a
szakmai előírásoknak megfelelően, rendeltetésszerűen történik. Ehhez
rendelkezésre állnak a magyar nyelvű használati útmutatók, és a munkatársak
ismerik az azokban leírtakat.
M.4. A felügyelet a szabályozás szerint megvalósul, a felügyeletet igénylő eszközök,
berendezések,
a hozzájuk tartozó dokumentációk egyértelműen összerendelhetőek.
M.5. A működtetés, meghibásodások javítása, a karbantartás és a nyilvántartásból
törölt, használatból kivont eszközök, berendezések kezelése a szabályozás
szerint történik.
M.6. A folyamatos és biztonságos működtetéshez kellő anyagszükséglet, humán
erőforrás mennyiségi
és minőségi meghatározása, folyamatos biztosítása a felelős személyek által,
tervezetten valósul meg.
M.7. A hibák jelentése és elhárításuk a szabályozásnak megfelelően történik,
amennyiben szükséges,
az érintett folyamatok módosításra kerülnek.
M.8. A munkatársak ismerik és biztonságosan tudják használni a munkakörükhöz
tartozó eszközöket, berendezéseket.
M.9. Az épületek, közműrendszerek, eszközök, berendezések állapotát rendszeresen
ellenőrzik, az ebből származó információk alapján, a szervezeti célokkal
összhangban tervezik ezek felújítását, pótlását.
M.10. Az eszközök és berendezések felújításánál, döntések előkészítésénél
figyelembe veszik a működtetési és karbantartási költséget, illetve az adott
eszköz vagy berendezés aktuális és új értékét.
D.1. Az eszközöket, berendezéseket azonosítják, naprakészen nyilvántartják, az
egészségügyi szolgáltató szabályozásában foglaltaknak megfelelő
rendszerességgel leltározzák.
D.2. Az eszközök, berendezések üzembe helyezését és annak ellenőrzését
dokumentálják. A hibajavítás iránti igényt és az elvégzett javításokat írásban

rögzítik. Az elvégzett hitelesítésre, karbantartásra vonatkozó információkat az
adott eszközön, berendezésen, illetve annak dokumentációjában feltüntetik, a
szabályozásban meghatározott tartalmi és formai kritériumok alapján.
D.3. A kötelező hitelesítésekről, kalibrálásokról, karbantartásokról nyilvántartást és
ütemtervet készítenek.
D.4. A felújításhoz, átalakításhoz, új építésű épülethez tartozó épület- és
közműterveket megőrzik
és biztonságosan, elérhetően tárolják.
E.1.

Az infrastruktúratervezési és - működtetési gyakorlat felülvizsgálatára
vonatkozó tervvel rendelkeznek, amelyben megjelölik a vizsgálat célját, tárgyát,
felelőseit, gyakoriságát, határidejét és a visszajelzés módját.

E.2.

Az infrastruktúra tervezéséhez, működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek
megvalósulását,
a céloknak való megfelelőségét rendszeresen figyelemmel kísérik. Az
ellenőrzések tapasztalatait rendszeresen értékelik, amelynek eredménye
alapján, szükség esetén, intézkedéseket tesznek.

