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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
1. Bevezető 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Szentendre város és vonzáskörzete (összesen 13 település) lakosságának járóbeteg-szakellátását és gondozását látja el.  
A Szentendrei Szakorvos Rendelőintézet, a KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítószámú Európai Unió által támogatott program keretében újult meg.   
A járóbeteg-ellátás szakmai lehetőségei alapvetően megváltoztak, bővültek, azonban szervezeti-működési változás, fejlesztés szükséges, hogy ezekkel megfelelően élve, feladatát betöltse. Célunk a szentendrei kistérség járóbeteg-ellátási rendszerének olyan kialakítása, mely az európai értékek befogadása mellett a tudományos fejlődés új lehetőségeinek elérhetőségét is biztosítani tudja. 
Olyan járóbeteg-ellátási rendszer kialakításához kívánunk hozzájárulni, mely az egészségügyi ellátás mindenkori gazdasági, szervezeti működési lehetőségein belül képes a lakosság egészségi állapotának, életminőségének javulásához feladatának megfelelő mértékben hozzájárulni, az egészségügyi dolgozóinak jövőképet, életutat és egzisztenciát biztosít s ezzel a fenntarthatóságot, a humán erőforrás szükséglet minőségi és mennyiségi növelését teszi lehetővé összhangban a szakmapolitikai célokkal. 
A projekt megvalósításának az volt a célja, hogy a mortalitási és morbiditási mutatók alakulására reagálva, a szükségleteknek megfelelően alakuljon át a szakellátás struktúrája, ezzel megszüntetve a szolgáltatási hiányokat.  
A megvalósult új struktúra biztosítja a jövőben, a lakosság számára a definitív és lakosságközeli ellátást, a szolgáltatások komplex rendszerét.  
A megmaradó főépület-szárny felújításával, a gazdaságtalanul üzemelő és felújításra nem érdemes régi épületek helyén létrehozott új szárny hozzáépítésével, a komplex akadálymentesítés megvalósításával, a műszerpark megújításával és bővítésével, az informatikai háttér megerősítésével ma Szentendrén, Magyarország egyik legmodernebb egészségügyi létesítményének létrehozása valósult meg, amely a XXI. század színvonalán áll a lakosság szolgálatába. 
A projekt megvalósítása lehetővé teszi, hogy az eddig működő - az ÁNTSZ által engedélyezett és az OEP által finanszírozott- szakellátásokon túl, 16 új szakellátással bővüljön az intézményi szolgáltatások köre. 
Az új szakfeladatok tekintetében, kiemelt jelentőséggel bír az Egynapos sebészeti egység létrehozása, mely számos műtétes szakmát érintően, - mint az ortopédia, érsebészet, gégészet, nőgyógyászat, urológia, stb. - fog csaknem teljes körű (súlyos kórházi esetek kivételével), definitív ellátást nyújtani. A járóbeteg-ellátáshoz szervesen kapcsolódó, kúraszerű, illetve szoros obszervációt igénylő ellátásokat végző egység a Nappali kórház, mely egyben az Egynapos sebészeti egység fekvő hátterét is biztosítja.  
A SZEI teljes működésében megvalósította a minőségirányítás MSZ EN ISO 9001:2001 nemzetközi szabványra és a MEES nemzeti követelményeire alapozott rendszerét, és az informatikai biztonsági rendszert. A továbbiakban biztosítani kívánja ezek folyamatos működését és továbbfejlesztését. 
A szakellátás igénybevételét alapvetően meghatározza az alapellátással – a háziorvosokkal- való kapcsolat. A szakmai egymásrautaltság egyértelmű. A kétféle tevékenység nem fedi egymást és egyik sem képes a másikat sem helyettesíteni, sem nélkülözni. A magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében a háziorvosokkal való folyamatos kapcsolattartásra és tájékoztatásra kiemelt hangsúlyt fektetünk a jövőben is. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
Bízom benne, hogy a megújult rendelőintézet magas színvonalú szakmai, műszeres - és kapcsolati hátteret biztosít mind az egészségügyben és egészségügyért dolgozók, mind pedig az ellátottak számára. Az orvos-beteg kapcsolat a bizalomra épül, ami meghatározza a gyógyító munka sikerességét. Meggyőződésem, hogy ezt a bizalmat elsősorban orvosaink és szakdolgozóink hitelessége és szakértelme teremtheti meg.   
     Dr. Pázmány Annamária  intézményvezető      
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
2. Demográfiai viszonyok 
 Állandó lakónépesség száma 2008.01.01-én, KSH szerint 25 876 fő volt, ebből férfi 12290 férfi, és 13586 nő, és 2012-ben a lakosságszám már elérte a 26617 főt. Ez a létszám a városba látogató turisták nagy száma miatt jóval magasabb is lehet. A kisvárosban jelentős horvát, lengyel, német és szerb kisebbség él.  Az élveszületések száma magasabb a halálozások számánál, a lakónépesség a magas bevándorlások következtében folyamatosan növekszik és a korösszetétel is fiatalabb az országos átlagnál (kb. 50 év). 
 

 
1. ábra: Állandó népesség száma és a korcsoportok aránya  

A városban a 18 év alatti népesség aránya 2008-ban 21%, ez 3 százalékponttal magasabb, mint az országos arány. Ez a közel 27 ezres szentendrei népességből majdnem 5500 főt jelent. 
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 Korösszetétel (korfa)   A Szentendrei kistérség népességének kor és nem szerinti összetételét tekintve minden esetben a 25 év feletti korcsoportokat egyértelmű nőtöbblet jellemezte, illetve feltűnő volt a fiatal középkorúak (1999: 30-39 éves, 2008: 40- 49 éves korcsoportúak) hiánya (2.ábra) Összességében egy alapjánál keskenyebb, úgynevezett „fenyő alakú”, többször elkeskenyedő-kiszélesedő korfát láthattunk, mely az elkeskenyedésnél az adott korcsoportok hiányát jelzi. 
 

 
2. ábra: A Szentendrei kistérség népességének korösszetétele 2000. és 2009.január 01-én meglévő lakosságszám alapján nemek és korcsoportok szerint  A Magyarországon 1981 óta megfigyelhető természetes fogyás tendenciájától eltérően a Szentendrei kistérség, illetve Szentendre város lakosságszámának alakulása, természetes szaporodása/fogyása ellentétes tendenciát tükrözött (1.sz. táblázat). A kistérségben tíz év alatt összességében 21,16%-kal nőtt a lakosságszám és a legörvendetesebb, hogy a 0-4 éves korcsoportú népességszám több mint harmadával emelkedett 2008-ra.  
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 1. táblázat: Szentendrei kistérség lakosságának létszám változásai 1999-ről 2008-ra   A kistérségben 2001-től, Szentendre esetében pedig már 2000-től természetes szaporodásról beszélhettünk, mely hátterében valószínűleg az is állhat, hogy Budapest agglomerációs kistérségei közül az egyik legvonzóbb a Szentendrei kistérség.  
 Egészségügyi ellátás  Az intézmény által ellátott lakosság száma az ideiglenes lakosokkal és a turistákkal együtt eléri a 80 ezer főt. A nyári időszakban a nyaralók és a turisták száma újabb 10-15 ezer főt jelent. 
Az ellátottak 52%-a a környező településekről érkezett. Az ellátandó 75 E lakosból 25 E fő a szentendrei lakos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: A SZEI igénybevétele a szentendrei kistérség települések lakosai részéről  
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Ilyen lakosságszám már akár kórházi hátteret is szükségessé tehetne. Az egészségügy fejlődése azonban az utóbbi időben világszerte a járóbeteg-szakellátás, illetve az egynapos ellátások felé tolódik, részben a betegek igénye, részben a költséghatékonyabb működés szükségessége miatt. 
 



3. Az új szakrendelések szakmai programjai 
 Intézményünk valamennyi szakma tekintetében rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételekkel, a megfelelő szakember létszámmal és az érvényes felelősségbiztosítással.     
Allergológia 
 Gyermek és felnőtt allergiás kórképekben szenvedő betegeket látjuk el, járóbeteg - szakellátás keretében, heti 6 órás rendeléssel.  Intézményünk az ellátást a CLINEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött közreműködői szerződéssel láttatja el.  Az asszisztenciát és az ellátáshoz szükséges minimum feltételeket, infrastruktúrát, eszközöket és teszteket, valamint a fogyóeszközöket, a képalkotó diagnosztikát és a laboratóriumi vizsgálatokat a Szentendrei Rendelőintézet biztosítja.  A következő kórképek diagnózisa és kezelése történik a rendeléseken:   táplálékallergia  allergiás rhinitis  allergiás conjunctivitis  asztma  atopiás dermatitis (ekzema)  akut és krónikus urticária  krónikus obstruktiv pulmonológai betegségek gyermek és felnőttkorban  A betegségek diagnózisához in vivo és in vitro eljárásokat alkalmazzuk.   In vivo eljárások Általános allergológiai betegségek diagnózisához  Prick teszt (inhalativ és tápanyag, különleges ételek, fűszerek)  Prick teszt nyers ételekkel  Hörgő és tüdőbetegségek bizonyításához:  Légzésfunkciós vizsgálatok (PEF, FVC, FEV’ FEF25-75)  Pharmacodynámiás tesztek béta mimetikumokkal  Az orr betegségeinél alkalmazható eljárások  Rhinomanométer anterior- posterior (eszköze minimum feltétel)  Youlten nazális inspiratorikus peak flow mérés (megfelelő eszköz esetén)  Allergén-specifikus nazális provokáció rhinomanométerrel és nazális lavage-val összekötve  Radiológiai diagnosztika  Mellkas röntgen, mellkas átvilágítás,   Arcüreg és orrmelléküreg felvétel    9  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  In vitro eljárások  Totál IgE meghatározás labor vérből  Allergén-specifikus IgE meghatározás ételekre és inhalativ ágensekre  Immunglobulin mérés  Szerológiai vizsgálatok (chlamydia és mykoplasma vizsgálatok)  Bakteriológiai mykologiai vizsgálat váladékból, kenetből  A klasszikus allergológia és tüdőgyógyászati betegek tekintélyes százalékának az ellátása járóbeteg - szakrendelésen biztosítható. Az új betegeket is először a szakrendelésen lehet diagnosztizálni, és gyógyszeresen beállítani.  Tekintettel arra, hogy az allergiás betegségek nagyon nagy százaléka nem gyógyítható meg, de a megfelelő terápiával a betegek életminőségét nagymértékben javítható, célszerű a 3 havonta történő ellenőrzés. Az ellátás a Szentendrei Rendelőintézet vezetése által kijelölt rendelőben történik előjegyzés alapján, az érvényes minimum feltételek biztosításával. Akut esetben soron kívül fogadjuk az OEP által finanszírozott betegeket.    
Andrológiai szakrendelés  
A szakrendelésen az urológiai ellátás mellett andrológiai „alapszint” biztosítása a cél. Ez 
magában foglalja az alábbi területeket: 
 
 1. Férfi  reproduktív szerveket érintő gyulladások diagnosztikája és kezelése (fiatalok 
körében a prevencióra helyezve a hangsúlyt). 
 
2. Férfimeddőség  N46H0 

Infertilitásra vonatkozó  alapvizsgálatok 
2.1. anamnézis felvétel, amely a speciális anamnézist is tartalmazza 
2.2. fizikális vizsgálat (általános és a nemiszervekre kiterjedő vizsgálatok) 
2.3. spermaanalízis  (WHO 5 szerint),  
karencia, térfogat , viszkozitás,  agglutináció, koncentráció, összmozgás,  progresszív 
mozgás, normoszerkezet. 
2.4. ondó mikrobiológiai vizsgálat 
2.5. STD vizsgálat  (itt Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma) 
2.6. here UH vizsgálat 
2.7. A fenti vizsgálatok eredményének összefoglalása, további menedzselési stratégia 
kidolgozása. 
 

3.  A szexuális élet zavarai  F5220, N4840 
3.1. Párok szexuális életének zavarai, diagnosztika, és kezelés 
3.2. Erekciós zavarok diagnosztikája és kezelése 
3.3. Ejakulációs zavarok diagnosztikája és kezelése 

 
Az ellátást nagy gyakorlattal rendelkező urológus - andrológus szakorvos látja el, heti 6 
órában, közalkalmazotti munkaviszonyban. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Audiológia 
 A Fül-orr-gégészeti szakrendelés  

 Az egészségügyi ellátás a szakma írott és íratlan szabályainak megfelelően zajlik, figyelembe véve a szakterület kollégiumának ajánlásait (Fül-orr-gége gyógyászat szakfolyóirat különkiadása 2003.), aktuális újdonságokat, a higiénés szabályokat. A dokumentáció számítógépen történik. A vizsgálat eredményét, a kiállított recepteket, beutalókat a beteg távozáskor kézhez kapja.  Tevékenységi körök 
 fül-orr-gégészeti szakvizsgálat,  intracutan allergiavizsgálat inhalatív allergénekkel,  audiológiai vizsgálat,  foniátriai vizsgálat  Audiológiai szakellátás  Az audiológiai vizsgálat menete:  a beteg adatainak felvétele, egyeztetése,  a beteg anamnézisének felvétele:  

- korábbi betegségek (fertőző betegségek, hypertonia, diabetes, icterus, tranfúzió, allergia stb.), műtétek, 
- káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás), 
- gyógyszerérzékenység, 
- jelenleg szedett gyógyszerek. 
- családi anamnézis – volt-e nagyothalló a családban 
- korábban dolgozott-e zajos munkakörben, érte akusztikus trauma    jelen panaszok kikérdezése,  a beteg megtekintése, környezethez való kommunikációjának feltérképezése,  a beteg vizsgálata, a szakma szabályainak megfelelően: 
- otoscopos vizsgálat – dobhártya állapotának megítélése, 
- hangvilla vizsgálatok, súgott és társalgóbeszéd vizsgálat, 
- lég és csontvezetéses küszöbvizsgálat,  Eltérés esetén, ill. hallókészülék rendelése esetén a további vizsgálatok elvégzése: 
- sz.e. fájdalomküszöb vizsgálata, 
- tympanometriás vizsgálat, 
- stapedius reflex vizsgálta, 
- fáradás vizsgálata, 
- beszédküszöb és beszédértés meghatározása, 
- sz. e. egyéb küszöbfeletti vizsgálatok elvégzése.   a vizsgálatok eredményeinek értékelése, a további teendők beteggel történő egyeztetése,  uszodai füldugó és hallókészülék rendelése esetén egyéni illesztékhez mintavétel,  hallókészülék rendelése,   hallókészülék használatának betanítása, hallástréning,   hallókészülék viselőknek a hallókészülék tisztítása, beállítása, elem kiadása. 
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Diabetológia 
A Diabetológiai rendelés a szénhidrát anyagcsere zavaraival, társ betegségeivel, a cukorbetegek kezelése   és a szövődmények megelőzésével, kezelésével foglalkozik.  Fent megjelölt szakrendelés alapvető feladata a cukorbetegek diagnosztikája, terápiájuk meghatározása, valamint a gondozási tevékenység. Ez utóbbi tevékenység magában foglalja a beteg folyamatos oktatását a betegség felfedezésétől kezdődően. A tájékoztatás kiterjed az életmódbeli tanácsokra a beteg dietetikai ismereteinek állandó frissen tartására, illetve a gyógyszeres kezelés elsajátítására, mind a tablettás, mind pedig az inzulinkezelésre vonatkozóan. (Inzulinkezelés technikai megtanítása, vércukor otthoni önellenőrzés megtanítása, rendszeres ellenőrzése is a gondozás része.)  A cukorbetegség diagnózisa az alapellátás feladatköre, de vannak olyan esetek, mikor a pontos diagnózis felállítása – a cukorbetegség típusának meghatározása - csak hosszabb kezelési időt követően lehetséges. Ezekben az esetekben a beteg követése a szakrendelés keretei között történik.  A kezelést illetően a 2. típusú diabeteses betegek kezdeti terápiájának bevezetése- diéta, életmódváltás, majd szájon át történő kezelés bevezetése a háziorvos feladata. Amennyiben nem vezet eredményre a kezelés, a szénhidrát-anyagcserét nem lehetett rendezni, úgy a diabetológiai szakrendelés segítségét tanácsos igénybe venni.  Jelenleg a Magyar Diabetes Társaság 2. típusú diabetes mellitus terápiájára vonatkozó javaslat értelmében, valamint az egyes per os antidiabetikus készítmények OEP által meghatározott támogatási rendszere miatt is, az első szájon át történő gyógyszeres kezelés eredménytelensége után a beteg diabetológiai szakrendelésre való irányítása szükséges. A per os antidiabetikus kezelés mellett levő betegeket háziorvosának évente 2 alkalommal javasolt diabetologiai szakrendelésre irányítani.  A már elégtelenné vált per os kezelést inzulinkezelésre váltani diabetológiai szakrendelésen javasolt. A 2. típusú, napi 2x humán premix inzulin kezelés mellett levő, stabil anyagcserével bíró diabeteses rendszeres kontrollját háziorvosa végezheti, de évi 4 alkalommal javasolt ezen betegeknek is a szakrendelésen jelentkeznie. Napi 3 vagy többszöri inzulin kezelt betegek rendszeres ellenőrzése, gondozása Diabetológiai szakrendelés feladata. Az 1. típusú diabeteses betegek ellátása egyértelműen a Diabetológiai Szakrendelés feladata. Ezek a betegek sok esetben – különösen az un. „labilis” szénhidrát-anyagcseréjű betegek – havonta kell, hogy konzultáljanak a szakorvosukkal, hogy a kielégítő szénhidrát-anyagcserét biztosítani lehessen. Mindezek korrekt ellátáshoz személyi feltételként a diabetológiai képesítéssel rendelkező orvos/okon kívül szakképzett diabetológiai szakasszisztens valamint dietetikus jelenléte/elérhetősége szükséges. Fentiek csak nagy vonalakban vázolják a diabetológiai szakrendelésen dolgozók feladatait, s ahhoz, hogy a diabetes cardiovascularis szövődményeit kivédhessük, s ezzel a magyarországi kardiovaszkularis morbiditást/mortalitást kedvezően befolyásolhassuk, a gyakori ellenőrzés, a beteg folyamatos oktatás elengedhetetlen. Jövőbeli célunk a csoportos betegoktatás feltételeinek megteremtése.   
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
Elektrofiziológiai szakrendelés 
 Az Elektrofiziológiai szakrendelés heti 6 órában működik. Orvosi beutaló és előjegyzés alapján, speciális elektrofiziológiai vizsgálatok végzésére van lehetőség. Fajtái: ENG, EMG, EEG.  
Szakasszisztensi feladatok  a műszeres vizsgálatok önálló végzése,   a vizsgálati eredmények technikai szempontú önálló értékelése,  gondoskodás a műszerek üzemképességéről,   a vizsgálati feltételek megteremtése,  nyilvántartás, a vizsgálati eredmények dokumentálása, leletkészítés és archiválás,   számítógépes dokumentációs eljárások, statisztikai módszerek ismerete és alkalmazása,  kapcsolattartás a beteggel.  Elektroneurográfia (ENG) 
A motoros és érzőideg vezetési sebességét méri. Motoros ideg stimulálásával és az azt beidegző izomról felületi (surface) elektródával detektálva végezzük. A vezetés értéke a neurit vezetési idejét, a neuromuscularis átkapcsolás sebességét és az ingerület terjedését az izom bazális membránján összegzi. Érző idegnél antidrom (distalis) és ortodrom (proximalis) módszert alkalmazunk. Mint valamennyi klinikai elektrofiziológiai vizsgálatnál itt is fontos a két oldal összehasonlítása. A mérés kivitelezéséhez gyűrűelektróda szükséges.  A vezetési sebesség választott ideg, életkor és bőrhőmérséklet függő. Kóros eredményt jelez az alacsonyabb amplitudó, megnyúlt vezetési idő, a denervációs redukció, illetve a temporális diszperzió (vezetési blokk). Traumás ideglézió, kompressziós neuropathia (alagút szindróma) előbbiek magasság megállapítása „inchining” technikával közelíthető meg. Kiegészítő elektromiográfiával az axonotmesis,- neurotmesis, neurapraxia a denerváció fokát jelöli. Sprouting jelenség a reinnerváció fokáról tájékoztat.   A mozgató ideg antidrom terjedése teszi lehetővé a a második izomválasz (F-hullám) vizsgálatát, mely a motoneuron proximalis szakaszát, azaz a gyökök-, plexusok állapotát tisztázza. Polyneuropathián kívül spinalis gyöki károsodások felismerésére, motoneuron betegség (ALS, spinalis izomatrophia) felderítésére ad lehetőséget.   Myasthenia gravis gyanujánál repetitív stimulációt alkalmazunk, mely kóros esetben 3 Hz-es ingerlésnél a 3.-5. potenciál 10%-nál nagyobb decrementumát mutatja. Edrophonium clorid iv. alkalmazása ezt az amplitudó csökkenést megszünteti. Lambert-Eaton szindrómában a praesynapticus működészavart 20 Hz felett, incrementum kialakulása jelzi.   Elektromyographia (EMG)  Itt az izomba szúrt tű (needle)elektródával vezetjük le az izomrostok elektromos aktivitását. Az értékelés nyugalomban, enyhe kontrakciónál (MUP-analízis) és maximalis izomerő kifejtésénél (ún. interferencia-minta analízis) történik. A nyugalomban jelentkező fibrilláció, pozitív éles hullám denervációt feltételez. A MUP analízis a motoros egységpotenciálok tartamát, amplitudóját (turn/amplitudó), a fázis számot 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  vizsgálja. Hangeffektus értékelése a normáltól elkülöníti a neuropathiát („hóropogás”), a myotoniát („zuhanó bombázó hangja), a myastheniát (csökkenő hangeffectus) stb.    Az EMG-ENG összekapcsolt oldalösszehasonlító, időigényes módszere a periferiás idegrendszer állapotának felmérésében alapvető eljárás. A leletezés alkalmat ad a motoneuron, vagy az izom (neuromuszkuláris junkció, véglemez) betegségének megállapítására, a neuropathia axonalis vagy demyelinisatios típusának diagnosztizálására, valamint az idegkárosodás magasságának tisztázására. Kivitelezése csak tapasztalt, rutineljárásokban járatos asszisztens és gyakorlott elektrofiziológus szakember együttműködésével képzelhető el.  A környéki és a központi idegrendszer pályáinak működését fény-, hang és elektromos ingerekkel vizsgáljuk, mintagyűjtés, átlagolás, speciális erősítés és szűrés segítségével. A megjelenés latenciája, az átlagolt potenciál alakja, a féltekei oldalkülönbség alapján mondunk véleményt.   A vizuális kiváltott válasz (VEP) vizsgálatot sakktábla mintaváltás paradigmában végezzük. P100 latencia növekedést figyelhetünk meg neuritis retrobulbaris, alkoholos-, lueses opticus neuropathiában, Parkinsonismusban, neuralis izomatrophia bizonyos eseteiben, demyelinisatios betegségekben stb.   A somatosensoros kiváltott potenciál (SSEP) a perifériás érzőidegek pontingerlésével történik, s a gyrus postcentralis felett regisztráljuk a választ. A kezdeti N20 komponens latencia megnyúlása az érzőideg, a gerincvelő, az agytörzs, a thalamocorticalis pálya vagy az érzőkéreg funkciókárosodására utalhat. „Far-field” technika ad alkalmat a károsodás magasságának meghatározására. Az ideggyök kompresszió helyének meghatározása mellett a felszálló pályák vezetőképességének mérésére alkalmas a technika.   Az akusztikus kiváltott válasz (BAEP) 1 mm-es pontossággal képes lokalizálni az agytörzs károsodását. Vizsgált hullámai: a nervus cochlearis, nucleus cochlearis, oliva superior, lemniscus lateralis, colliculus inferior, és a corpus geniculatum mediale. Hullámhiány, latencia megnyúlás, féloldali amplitudó csökkenés kórjelző. Akusztikus neurinoma, SM, agytörzsi laesio (tumor, góc, ischaemiás laesio) megállapításában hasznos. Vertebralis-basilaris TIA-k után 2 héttel még 80%-ban található a betegeknél eltérés.   P300 vizsgálat 
Ezek, az ún. „event related potential”-ok az agytörzs felett generálódnak, maximumok a parietalis skalpról vezethetők le. Az „odd ball paradigmában” végrehajtott késői cognitív kiváltott válasz, különböző eredetű dementiák kialakulásának megállapításában jelentős. Mértékére, a kezelés hatékonyságára, követése a progresszió ütemére adhat választ. Az „expectancy wave” pszichológiai vizsgálatok objektív indikátora.   A vizsgálatok fájdalommentesek, a paciens számára nem megterhelők.  EEG  A minden igényt kielégítő 32 csatornás készülék alkalmas az agy elektrofiziológiai működésének részletes vizsgálatára. Az ülő helyzetben elhelyezkedő beteg fejére sapkának kialakított formában elektródákat helyezünk fel, és nyugalmi állapotban 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  rögzítjük az agyi hullámokat. Ezt követően különböző hang és fényingerek hatását vizsgáljuk az agy működésére.  A vizsgálat alkalmas a következő betegségek diagnosztizálása: 
- Epilepszia diagnosztizálása és követése, therápia hatékonysága 
- Tudatzavarok 
- Keringési zavarok 
- Sztroke 
- Organikus pszichoszindromák 
- Gyógyszerhatás vizsgálata 
- Agydaganatok kivizsgálása 
- Alvászavarok 
- Alvási apnoe szindroma 
- Balesetek utáni állapotok, stb. 

Érsebészet 
A szív és érrendszeri megbetegedések vezető helyen állnak Magyarországon. Ezen betegségek kialakulásában a genetikai tényezők mellett a környezeti és főleg társadalmi szokásaink nagyon fontos szerepet játszanak. A korai felismerésnek, az életmódváltásnak és a megelőzésnek sokkal nagyobb szerepe van a betegség lefolyásában, mint jelenleg gondoljuk. A felnőtt lakosság 40%-át érinti a visszeresség. Ennek különböző formái és különböző súlyossági fokozatai vannak, de tény, hogy a 60 év feletti lakosságnál 2-4%-ban kialakuló fekély megelőzhető az idejekorán felfedezett még szinte tünetmentes vénás betegségek kiszűrésével.  
 A betegek részére heti 6 órában tudjuk biztosítani az érsebészeti szakrendelést. Ezen szakrendelés beutaló köteles és előjegyzési rendszerben fogadja a beutalt betegeket. Az alkalmazott orvos, egyben az Egynapos sebészeti részleg tapasztalt operáló orvosa is, kiemelkedően magas műtéti esetszámokkal. Az angiológiai vizsgálatok során a végtagi artériák és vénák betegségeit vizsgáljuk. Ide tartoznak az érszűkület, a visszeresség, a trombózis, a mélyvénás trombózis után visszamaradó tünetek.  A rendelés profilja  a vénás megbetegedések vizsgálata,  artériás betegségek vizsgálata,  verőérbetegségek szűrése, diagnosztizálása, gondozása,  sclerotherápia alkalmazása,  fekély kezelése,  érszűkület vizsgálata az alsó és felső végtagokon Doppler vizsgálattal  visszeresség a terhesség alatt,  szükség esetén a műtéti megoldás indikálása.   A rendelőben végzünk Doppler-vizsgálatot, mely vizsgálat megmutatja a nyaki vagy végtagi nagyartériák lefutását, falának vastagságát, a belső felszínen lévő felrakódások nagyságát, összetételét. A különböző érszakaszokon mérhető az áramlási sebesség. A sebesség paraméterekből következtetni lehet a szűkület mértékére. Veszélytelen, korlátlan számban ismételhető vizsgálat.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  A felállított diagnózisok alapján a betegek ambuláns kezelésén és gondozásán túl, ha szükséges  belgyógyászati vagy érsebészeti osztályra, illetve a beteg alkalmassága esetén a rendelőintézet Egynapos sebészeti egységbe irányítjuk.  A betegek medicinális kezelése mellett életmód tanácsadást  is végzünk. Az Egynapos sebészeti egység működésével lehetőség nyílik arra, hogy a beteg sorsa egy kézben összpontosuljon, a kezdeti diagnózistól a műtéti kezelésen át az utógondozásig.  
Gasztroenterológia 
A Gasztroenterológia, mint új szolgáltatás heti 12 órában működik a szakrendelőben. A 
beteg beutalóval érkezik, előjegyzés alapján.  
A rendelőintézet felújításával tágas, felújított és modern, a kor követelményeinek 
megfelelően berendezett helyiségekben, külön vizsgálók szolgálják a felső és alsó 
vizsgálatokat. A színvonalas betegellátást a XXI. századi technikai adottságokon és 
műszerparkon túl a szakmai team magas színvonalú szakmai hozzáértése biztosítja. 
A vastagbél daganat a fejlett országokhoz hasonlóan, Magyarországon is második 
leggyakoribb daganatos halálozási ok. Hazánkban évente 7500-8000 új esetet 
regisztrálnak. A WHO adatai szerint 50 ország közül a második helyen állunk a 
halálozási arányban és ez a szám az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. 
Magyarországon évente 5000 ember hal meg vastagbélrák következtében. 
A magas halálozás oka a betegség késői felfedezése. A tünetek megjelenésekor a 
betegség többnyire már előrehaladott állapotban van, az 5 éves túlélés nem haladja meg 
az 50%-t.Ezért a korai diagnosztika döntő fontosságú, ez indokolja a szűrő vizsgálatok 
elvégzését. 
Mind a kétlépcsős szűrési módszer (először a székletből occult vér meghatározás, majd 
sz.e. endoscopia), mind az egylépcsős módszer (első lépésben már megtörténik az 
endoscopia) igényli a gastrointestinalis endoscopia hozzáférhetőségét. Ennek során 
lehetőség nyílik a rák megelőző állapotok, polypok felismerésére és eltávolítására. Az 
átlag populáció 25-30%-ban fordul elő polyp a vastagbélben, melyeknek kb. 5 %-ból 
alakul ki daganat. A polypok előfordulása 55-60 éves korban szaporodik, ezért ennek a 
korosztálynak a szűrése indokolt. 
Felső panendoscopia A vizsgálat során a nyelőcső, a gyomor és a vékonybél kezdeti szakasza kerül 
megtekintésre. Láthatóvá válnak a nyálkahártya eltérések, gyulladás, polypok ,  daganat, 
fekély,találhatunk vérzésforrást. Mód nyílik szövettani mintavételre. A vizsgálat 
hajlékony eszközzel történik. 
Indikáció- diagnosztikus vizsgálat Nyelési zavar, fájdalmas nyelés, savas panaszok, hasi fájdalom, hányás, hányinger, 
vérzésforrás keresése, rákszűrés (pl. Barett oesophagus), polyposis szindromák, 
gyulladásos bélbetegség, felszívódási zavar gyanúja. 

 indikáció-therapiás beavatkozás  vérzéscsillapitás, polypectomia, idegentest eltávolítás  lehetséges szövődmény- felszínes nyálkahártya sérülés, vérzés, perforáció 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Colonoscopia Végbélnyíláson keresztül hajlékony eszközzel a vastagbél és esetleg a vékonybél néhány 
cm-nek megtekintése.  
Indikáció-diagnosticus 
Gyulladásos bélbetegség felfedezése és követése, véres székürítés, székletrend változás, idült hasmenés, rákszűrés.  Indikáció-therapiás Polyp levétel, vérzéscsillapítás. Lehetséges szövődmény: vérzés, perforáció, vasovagalis reakció. 
A vizsgálat menete Az endoscopia előjegyzés alapján, tervezetten történik. Az indikációt a 
gastroenterológiai ambuláns vizsgálat során állítjuk fel. A beteg tájékoztatást kap a 
vizsgálat céljáról, menetéről, lehetséges szövődményeiről. Beleegyezését írásos 
formában is megerősíti. 
A vizsgálat elvégezhetőségének eldöntéséhez szükséges a beteg régebbi betegségeinek, a 
szedett gyógyszereknek az ismerete is. (pl. alvadásgátló kezelés) 
Előkészítés, anaesthesia A felső endoscopia éhgyomorra történik, anaesthesiát az esetek nagy részében nem 
igényel. Lidocainos garatérzéstelenítést alkalmazunk. Kivételes esetben, a beteg 
kívánságára anaesthesiologus segítségével kábítás alkalmazható (ennek módjáról az 
altatóorvostól kap tájékoztatást). 
A vastagbéltükrözés elvégzéséhez székletmentes colon szükséges. A vizsgálatot 
megelőző napon a beteg az otthonában végzi a hashajtást az előzetesen egyeztetett diéta 
és gyógyszer segítségével. A colonoscopia gyakrabban jár fájdalommal, ezért a kábításra 
többször lehet szükség. 
Vizsgálat A tervezett időpontban az asszisztens előkészíti a beteget, az orvos a szakma szabályai 
szerint elvégzi a vizsgálatot, amelyben az asszisztens szintén segédkezik. Ezt követően 
az asszisztens segíti a beteget, majd a vizsgálattól, anaesthesiától függően 30 perces- 4 
órás megfigyelés következik. A megfigyelés az Egynapos sebészeti részleg 
kórtermében történik. Az endoscopos beavatkozásokat időben elkülönítetten 
végezzük. 
A vizsgálatról számítógépes dokumentáció készül. 
Tárgyi feltételek Az endoscopos laboratórium 2 vizsgáló helységből, egy eszköztisztító helységből, egy 
beteg öltözőből és mosdóból áll. Hideg, melegvíz ellátás, szívási lehetőség megoldott. 
A vizsgálatokhoz egy alsó és egy felső videoendoscop, fényforrás, monitor, szívó, a 
beavatkozásokhoz szükséges eszközök-sebészeti vágó, tartozékok- biopsziás fogó, 
polypectomiás hurok, vérzéscsillapításhoz szükséges injector rendelkezésre áll. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Vizsgálatot követően az eszköz tesztelése történik az ehhez kialakított műszerrel. Ezt 
követően az előírt protokollok szerint végezzük az endoscop fertőtlenítést megelőző 
öblítést, átkefélést, a szennyeződés mechanikus tisztítását, majd fertőtlenítés következik 
endoscop mosógép segítségével. Lehetőség van kézi fertőtlenítésre is. A felhasznált 
tartozékok, amennyiben többször használatosak szintén mechanikus tisztításra, 
sterilizálásra kerülnek. 
A vizsgálatok közötti periódusban a szennyeződött felületek lemosása, fertőtlenítése is 
megtörténik.  
Az Endoscopos Sterilizálási Szabályzat a Szakmai Program II. sz. melléklete. 
A rendelkezésre álló rendelési időben a fenti folyamatok időigényét figyelembe véve 4-5 
gastroscopia és 4-5 colonoscopia végezhető el elkülönítetten. 
A helyiség a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott tervek alapján készült el, 
beleértve a klimatizációt és a légtechnikát is. 
Gyermek- serdülő pszichiátria 
 A tevékenységet heti 6 órában a Vadaskert Kórház-Szakambulanciával való együttműködési szerződés alapján a Mentálhigiénés Gondozó épületében, és annak óraszámain belül a psychiátriai szakellátás keretei között fogjuk végezni.  Nemzetközi és hazai epidemiológiai vizsgálatok a gyermekpopuláció 5-20%-ánál 
jeleznek pszichiátriai-mentális zavarokat, és azt is jelzik, hogy a gyermekpszichiátriai 
ellátásra szorulók száma a populációban növekvő tendenciát mutat.  A legújabb UNESCO 
adatok szerint a modern társadalmakban a felnövekedés során közel minden ötödik 
gyermek igényelne szakellátást. A WHO előrejelzései alapján a mentális betegségek 
gyakoriságának, és ezzel egy időben a népegészségügyi jelentőségének további 
növekedése várható. A már kialakult gyermekkori mentális betegségek időben történő 
felismerése és megfelelő kezelésbe vétele a felnőttkori pszichiátriai betegségek szinte 
elsődleges prevencióját jelentheti. A már beteggé vált gyermek hatásos és célzott 
kezelése, majd lehetőség szerint teljes reintegrációjának biztosítása a másodlagos és 
harmadlagos prevenció fontos tényezője. A gyermekpszichiátria orvosi szakterülete 
viszonylag rövid történelmi múltra tekint vissza. 
A betegségek felismerése, ellátásuk szervezése a különböző országokban nagyon eltérő 
színvonalon és szakember ellátottsággal történik. Az Európai Unió javaslatának 
megfelelően Magyarországon 2004 óta a gyermek- is ifjúságpszichiátria orvosi 
szakterülete alapszakmává vált, ennek megfelelően ebből alapszakvizsga szerezhető. A 
szakvizsgára való felkészítés az UEMS által kidolgozott protokoll szerint történik.   
A gyermekkorban diagnosztizálható mentális betegségeknek természetesen csak egy 
része jelenik meg közvetlenül gyermekpszichiátriai ambuláns vagy kórházi 
szakellátásban. Többnyire a gyermekorvos vagy háziorvos, a védőnő találkozik először a 
problémás gyermekkel és családjával, vagy a szociális és pedagógiai ellátás területén 
észlelhető a gyermekkel kapcsolatos pszichés-mentális probléma. Amennyiben a 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  problémát felismerik, fontos, hogy a gyermek mielőbb megkapja a segítséget. A legtöbb 
pszichés zavar megfelelő kezelése az orvosi, szociális vagy a pedagógiai alapellátásban 
és ezeknek háttérintézményeiben történik. A betegség szintjét elérő és 
gyermekpszichiátriai szaktudást is igénylő mentális zavarok ellátásának legfontosabb 
kérdése az, hogy a beteg milyen utakon jut el a problémáját szakmailag megfelelő módon 
kezelni képes szakemberhez, intézményhez, valamint az is, hogy az ellátást követően 
környezete milyen további támogatást képes számára kínálni.  A gyermekpszichiátriai 
ellátás legfontosabb feladata tehát az együttműködés és folyamatos konzultáció a 
társszakmákkal valamint a bizonyítékon alapuló diagnosztikai és terápiás 
tevékenységek közvetítése, a tudományos ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása.   
A gyermekek és serdülők mentális egészségének elősegítésében az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy miként tudjuk a veszélyeztetett gyermekpopulációt időben felismerni és 
számukra a célzott prevenciós vagy gyógyító eljárásokat  kidolgozni és elérhetővé tenni.  
Ezeket a célokat a magasan specializált szakellátás és a területi közösségi ellátás 
különböző formáinak újszerű integrációjával lehetne a leghatásosabb módon 
megvalósítani. A területi gyermekpszichiátriai ellátás fejlesztésében az az elsődleges 
feladat, hogy a hivatásukból származóan a különböző életkorú gyermekekkel és 
serdülőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek között olyan kapcsolatrendszer alakuljon 
ki, melynek segítségével a pszichésen bajba jutott vagy a még csak nyilvánvalóan 
veszélyeztetett gyermek mielőbb megfelelő ellátásban részesülhessen. 
Alapellátási adatok 
A területen 11 gyermek háziorvosi rendelő működik. A védőnői hálózatban 34 körzeti, 
valamint 11 iskolai védőnői állás szerveződött. Szentendre iskolaváros, 6 általános, 4 
középiskola, egy szakmunkásképző van a városban. 
A gyermekpszichiátriai „morbiditás” 
Mindennapi tevékenységükből adódóan elsősorban az intézményeknek illetve 
munkatársaiknak van elsősorban arra lehetőségük, hogy munkájuk folytán közvetlenül, 
illetve természetes kapcsolataik segítségével közvetve is a kerületben lakó csecsemők, 
kisgyermekek és serdülők jelentős részének helyzetét áttekintsék, felismerjék a mentális 
egészség terén fellépő problémákat, valódi prevenciós tevékenységet fejthessenek ki.  Az 
epidemiológiai adatok szerint a gyermekek kb. másfél %-a fogyatékos, 3 éves korra tehát 
egy évben születettek közül mintegy 14-15 gyermek fogyatékosságának megállapítása-
szükséges. A gyermekkori autizmus diagnózisa is ebben az életkorban már biztosan 
felállítható, az epidemiológia alapján minden évente 4-5 gyermek betegségének 
felismerése várható, és adott esetben a gyermekpszichiáter szakértői segítségét igényli.  
Az iskoláskorba lépő gyermekek között elsősorban a különböző részképesség zavarok (a 
pszichés fejlődés zavarai BNO-10 F80-83) kerülnek diagnosztizálásra. A részképesség 
zavarok a gyermekek mintegy 6-8 %-át érintik, tehát évente mintegy 40-50 gyermek 
kapja meg ezt a diagnózist, mely elsősorban pedagógiai segítséget tesz indokolttá, az 
esetek csupán kis részében szükséges gyermekpszichiátriai diagnosztikai eljárás.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Legkésőbb a beiskolázás első éveiben a gyermekek 1-3 %-át érintő probléma, a 
hiperkinetikus zavar diagnosztizálására kerül sor, és ebben a kérdésben a 
gyermekpszichiáternek már kiemelt szerepe lesz. A diagnózis felállítása és a szükséges 
pszichológiai vagy adott esetben gyógyszeres kezelés beindítása jelentős szakmai 
feladat. A gyógyszeres kezelés csakis az egészségügyi ellátás rendszerén belül 
lehetséges, ezt elsősorban a gyermekpszichiáter végzi, bár megfelelő „limited licence” 
képzés elvégzésével a házi gyermekorvos is biztonsággal folytathatná. Amennyiben az 
általános iskolás populáció morbiditási adatait vesszük figyelembe, a 8 évfolyam 
összesített adatai szerint (ezer 14 év alatti iskoláskorú) várhatóan mindegy 100-150 
hiperkinetikus zavarban szenvedő gyermekkel számolhatunk, akiknek egy tizede 
feltehetően olyan súlyos formát mutat, hogy a gyógyszeres kezelést igényli, tehát 10-15 
gyermek folyamatos gyermekpszichiátriai gondozása indokolt.  
Szorongásos és hangulat betegségek epidemiológiai adatai alapján az iskolás életkorban 
további száz gyermek ellátási igényével számolhatunk. Viselkedészavar hasonló 
arányban fordul elő, ennek a problémának csak legsúlyosabb formái képezhetik a 
gyermekpszichiáter kompetenciáját, amennyiben felmerül az igény a zavar gyógyszeres 
befolyásolására.  
Gyermekvédelmi adatok szerint a gyermekek 5 %- a veszélyeztetettnek minősül, és 
ennek fele magatartási okokból kerül védelembe (kb.300 gyermek 18 éves kor alatt). 
Feltehető, hogy jelentős részüknél számos gyermekpszichiátriai diagnosztizálást és 
kezelést érintő kórkép található. A gyermekbántalmazás eseteiben is szükség lehet 
gyermekpszichiátriai diagnosztikára és kezelésre. A gyermek-elhelyezési perekben, a 
traumát követő poszttraumás betegségekben, a gyermekkori kriminális cselekmények 
elbírálásánál, intézeti elhelyezési kérdéseknél szintén szükséges lehet a 
gyermekpszichiátriai véleménye.  
Az életkor előrehaladásával jellegzetes serdülőkori kórképek jelennek meg: az étkezési 
zavarok, szuicidium, serdülőkrízisek és a kockázat kereső magatartás. A felnőtt kor 
pszichiátriai betegségei is felléphetnek már: korai kezdetű szkizofrénia és PMD, 
kényszerbetegség, depresszió, drog és alkohol abúzus. A betegségek természetéből és az 
életkori sajátosságból adódóan akut kórházi ellátás is szükségessé válhat, de az aktuális 
zajlást követően még nagyobb feladatot és speciális felkészültséget a betegek gondozása, 
hosszabbtávú terápiás segítése illetve terápiában tartása jelenthet.  Míg az enyhébb 
formában jelentkező serdülő problémák a fiatalok jelentős százalékát érinthetik, addig a 
súlyos és feltétlenül pszichiátriai segítséget igénylő kórképek összes előfordulásának 
arányát talán fél százalékra becsülhetjük. Kb. 3-4 ezer serdülőkorú fiatallal (öt évjáratra 
évi 8-900) számolva, évente talán 20-30 új, reálisan indokolt gyermekpszichiátriai 
szakellátásra szoruló serdülő beteget jelenthet.   
Az ellátási feladatok szervezése 
A heti 6 órában dolgozó szakorvosnak elsősorban konzultatív feladatot kell ellátnia. 
Ehhez át kell tekintenie a területen a fenti epidemiológiai adatokból ismert és 
szakellátást igénylő betegségek megjelenésének formáit, helyeit, ezek felismerését 
elősegítve az adott terület orvosi, pedagógiai és szociális ellátásában résztvevő 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  szakemberek felé folyamatos konzultációt biztosítani, illetve az ő képzésükben részt 
vállalni. A pszichiátriai segítséget igénylő beteg ugyanis egyaránt eljuthat a nevelési 
tanácsadókba, családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatokba, pedagógiai 
szakszolgálatokhoz is, sőt az is nagyon gyakran előfordul, hogy ezek az intézmények 
párhuzamosan, összehangolatlanul próbálnak segítséget nyújtani és tevékenységük 
éppen redundáns működésmódjuk miatt eredménytelen. A területi ellátásban tehát a 
gyermekpszichiáter elsődleges feladata lenne a valóban gyermekpszichiátriai ellátást 
igénylő beteg gyermek diagnosztizálása és a megfelelő ellátásba jutásának facilitálása. 
Definitív ellátásról a gyermekpszichiátriai kereteken belül ugyanis csak ritka kórképek 
esetében lehet szó, többnyire a társszakmák jelentős együttműködésére is szükség van.   
A „hálózati” munkamód 
A területi ellátásban tehát újszerűen kidolgozott hálózati munkamódra van szükség. A 
gyermekpszichiáter szakorvos szoros szakmai kapcsolatban dolgozik a 
gyermekpszichiátriai kórházi ellátást területi kötelezettséggel végző Vadaskert Kórház-
Szakambulanciával, mely a súlyosabb és kórházi ellátást igénylő betegek esetében a 
szükséges kórházi diagnosztikai és terápiás ellátást biztosítja. Az intézménnyel 
együttműködésben van arra is lehetőség, hogy a már kidolgozott illetve kidolgozás alatt 
álló diagnosztikai és terápiás programcsomagok területen történő bevezetése is 
megtörténjék.    
Az ellátandó betegségek csoportosítása 
Ellátott speciális betegségcsoportok 

 Mentális retardáció  A motoros készségek meghatározott fejlődési zavara 
A fejődés átható zavarai 

 Gyermekkori autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma  Rett szindróma  Egyéb gyermekkori dezintegratív zavarok  Hiperkinetikus zavarok (szindrómák)  Magatartászavarok  A magatartás és érzelmek kevert (egyidejű) zavara jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok  
- szeparációs szorongás 
- fóbiás szorongás gyermekkorban 
- szociális szorongás zavar gyermekkorban 
- testvér rivalizáció zavara 

A szociális funkciók (szocializáció) jellegzetesen gyermekkorban és adoleszcenciában 
kezdődő zavarai 

 elektív mutizmus  reaktív kötődési zavar gyermekkorban  diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyermekkorban 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Tic (zavar) 
 átmeneti tic  krónikus motoros vagy vocalis tic  kombinált voca,ils és multiplex motors tic (Gilles de la Tourette)  A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavara, mely gyermekkorban vagy adoleszcenciában 

jelentkezik: 
 nem organikus enuresis és encorporesis  gyermekkori táplálási zavarok  pica gyermekkorban  sztereotip mozgászavar 

Ezen kívül a felnőtt pszichiátriai kórképek közül a gyermek- vagy serdülőkorban kezdődőek 
 obszcesszív-compulsiv zavar  hangulatzavarok  phobiás és egyéb szorongásos zavarok  schizophrenia  evészavarok  súlyos stressz által kiváltott reakciók és alkalmazkodási zavarok 

Onkológia 
 
A rosszindulatú daganatos megbetegedések előfordulási gyakorisága és halálozása terén a kedvezőtlen hazai helyzet régóta ismert. 1993-ban kibocsátásra került a WHO alapú Magyar Nemzeti Rákkontroll Program mely 2005-től, korszerűsített Nemzeti Rákellenes Kormányprogramként szerepel.   Az onkológiai ellátás egyik célja a daganatos betegségek korai felismerésének hatékonyabbá tétele érdekében az alapellátás felkészítése az onkológiai betegellátás szerepére. További célként jelölték meg az onkológiai gondozók és szakrendelők szakmai integrálását a megyei szintű központokba.  Az intézményben két és fél éve a belgyógyászati szakrendelés keretében történik a daganatos vagy arra gyanús betegek ellátása.   Rendelésünkre beutaló nem szükséges. A daganatos betegségek bármely életkorban előfordulhatnak. Korai felismeréssel és korszerű kezeléssel a végleges gyógyulás lehetősége növekszik. Az Onkológiai szakrendelésen panaszokkal megjelenő (illetve szűrésen kiemelt) betegek kivizsgálása a szakrendelő irányítása alatt történik a laboratórium, ultrahang, társ-szakmák, és háziorvosok konzíliumainak segítségével. Az onkológiai ambulancia keretein belül kemoterápiás kezelést nem végzünk.  Amennyiben a daganatos betegség bizonyítást nyert, a daganat stádiumának megállapítása a képalkotó eljárások (Ultrahang, Röntgen, CT, MR, végső esetben PET/CT, izotóp vizsgálatok) feladata. A műtét, sugárkezelés, kemoterápia az adott onkológiai kórházban történik. Az Országos Onkológiai Intézettel együttműködési megállapodás keretében szerződést kötöttünk, mely az Onkológiai Ambulancia részére konzíliárusi lehetőséget biztosít.  



 

 23 

SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  A szakintézeti ellátás után a gyógyulási folyamat ellenőrzése, a szükséges gyógyszerek biztosítása, gyógyászati segédeszközök (pl. emlő-protézis) rendelése, tápszerek felírására való javaslat adása a háziorvos felé, tartozik az ambulancia feladataink közé. Először 3 havonként, majd fél évenként, később évenként végezzük a kontroláló ellenőrzéseket. (labor, hasi uh, mellkas rtg, stb.)  
Oszteoporosis szakrendelés (műszeres denzitometerrel) 
 A szakrendelő a Valkai Eü Szolgáltató Bt. –vel együttműködve üzemelteti a csontsűrűség mérő állomást heti 6 órában.   A vizsgálat az Osteoco medilink típusú csontsűrűség mérő készülékkel történik. Ez a készülék kettős energiájú röntgensugárral működik, világszínvonalon képviseli azt a technikát, mely ceruza röntgensugárral működő pontos és rekonstruálható mérési eredményeket adó, szinte mérhetetlen sugárterhelést jelent a betegek számára. A kettős röntgen foton-abszorpciometria (DEXA), módszer alkalmas a csigolyák, a combnyak, a teljes test, a csöves csontok ásványianyag-tartalmának meghatározására is.   A szolgáltatás végzéséhez szükséges készüléket és kiegészítő berendezéseket Valkai Eü Szolgáltató Bt. bocsátja rendelkezésre. Biztosítja a teljes körű dokumentációt, a vizsgált betegek számára a lehető legrövidebb időn belül a leletek hozzáférhetőségét.   A szolgáltatást végző szakasszisztenseket és az őket szakmailag felügyelő orvost is a cég finanszírozza, folyamatos továbbképzésükről, magas szintű tudásukról a Kft. gondoskodik.  A bejelentkezés telefonos előjegyzés alapján történik. A paciensek minimális várakozási idővel kerülnek ellátásra.  
A készülék kevesebb, mint három perc alatt képes AP gerinc vizsgálatára, továbbá kevesebb, mint három perc alatt közvetlen combnyak mérésre is alkalmas.  Különös jelentőséggel bír, hogy a készülék osteoporozis diagnosztizálására alkalmas, így a törési kockázat felmérése, annak becslése és az optimális terápia követése megfelelő gyógyszeres kezelés mellett válik lehetővé.  
A csontsűrűség-mérése alapján lehetséges a törési kockázat becslése, a betegség nyomon követése, ill. a bevezetett terápia hatásosságának lemérése. A vizsgálat megismétlésére a terápia bevezetését követően 1 év múlva van szükség, mert a változás csak akkor ítélhető meg, ha a vizsgálatot ugyanazon a csonton, és ugyanazzal a készülékkel végzik. A vizsgálat teljesen veszélytelen és fájdalommentes.   
Mozgásszervi-rehabilitációs szakrendelés 
 A szakrendelés heti 6 órában működik, lehetővé téve, hogy a betegeknek helyben is felírhatóak legyenek azok a segédeszközök, melyekért eddig Budapestre kellett utazniuk.  
Orvosi rehabilitáción értjük azt a tevékenységet, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos személyeknek, hogy meglévő képességeik kifejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék és képessé váljanak a családba, munkahelyre, társadalomba való beilleszkedésre. Lényege tehát a meglévő funkciók és a teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), kompenzatórikus fejlesztése és tréningje. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  A neuromuszkuloszkeletális (NMS) rehabilitációs tevékenység döntő hányada, egyebek között a fogyatékossá vált stroke-betegek, amputáltak, ortopéd műtét után lévő, traumát szenvedett (kivéve súlyos agysérülés és gerincvelő-sérülés), degeneratív mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitációja. 
A rehabilitáció feltételei  fizikai terhelhetőség (mozgásterápia, segédeszközök)  szellemi igénybevehetőség (tanulási ill. újratanulási folyamatok)  motiváció/kooperáció készség  szakmai személyi és tárgyi feltételek 
Rehabilitációs program elemei  állapotfelmérés: szomatikus, funkcionális, pszichés, terhelhetőség, környezeti tényezők, életminőség  problémalista készítés  diagnózisok felállítása  elérni kívánt cél kitűzése  célhoz szükséges eszközök mellérendelése 
Rehabilitáció célterületei  az alapbetegség krónikus kezelésének folytatása  szövődmények megelőzése kezelése  önellátó képesség javítása  erőnlét javítása  mobilitás biztosítása  az állapot elfogadtatása és az annak megfelelő életvitel elsajátítása 
A rehabilitáció eszközrendszere  team: a rehabilitációs tevékenység szervezettségét és összehangoltságát a multidiszciplináris team megközelítés biztosítja. A team tevékenységében valamennyi résztvevő feladata jól körülhatárolt, amit önállóan, de egymást kiegészítve és együttműködve látnak el.  mozgásterápia  fizioterápia egyéb elemei: elektro-, mechano-terápia,  ergoterápia  pszichoterápia  dietetika  segédeszköz ellátás  rehabilitációs műszaki tevékenység  szociális munka  foglalkozási rehabilitáció  oktatás, felvilágosítás, rehabilitációs cél tudatosítása  otthoni rehabilitációs program összeállítása   A rehabilitációs tevékenység célja, - szoros együttműködésben a társszakmákkal, mint például ortopédia; traumatológia, belgyógyászat, reumatológia) - hogy segítse a betegek mozgáskészségének és önellátási képességének lehető legnagyobb mértékű javítását, ami mind a beteg, mind környezetének, családjának életminősége szempontjából kiemelkedő fontosságú.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Traumatológia 
A szakrendelések értéke világszerte felértékelődött. Függetlenül az egyes országok anyagi helyzetétől mindinkább a járóbeteg-ellátások felé terelődik a betegellátás. Okai ennek többfélék:  Medico-technológiai innovációk tömege tette lehetővé az ambuláns-, vagy 

egynapos ellátást.  
 Terjed a minimal invazív ellátások köre, ahol néhány centiméteres sebeken át 

jelentős testüregi műtéteket lehetséges elvégezni. 
 Gyógyszerek jelentek meg a piacon, melyek a korábbi manuális beavatkozásokat 

feleslegessé tették. 
 Javult a házibeteg-ellátások minősége, lehetőség nyílt a posztoperatív kezelések 

kórházon kívüli végzésére. 
 A beteg nem érdekeltek hosszú kórházi tartózkodásba anyagi illetve munkahelyi 

bizonytalanságok miatt. 
 Javult a betegszállítások minősége, a mentő ma már nemcsak betegtaxi. Mód van 

akár napi szállításokra is, és maguk a betegek is hajlandóak saját transzport 
eszközeiket igénybe venni. 

 A betegbiztosító anyagi megfontolásokból is bátorítja a rövidebb, hatásosabb 
kezelések térhódítását. 

A fentiek mellett nyilvánvaló a statisztikai adatokból, hogy az un. sebészeti rendeléseken 80-85%-ban baleseti sebészeti, illetve sürgősségi betegek jelennek meg. A heti 30 órában működő traumatológiai szakrendeléssel párhuzamosan elérhető a képalkotó diagnosztika (röntgen, ultrahang) a beteg számára. A röntgen képek értékelése a sebész-traumatológus szakorvos végzi. (Medico-jurisztikai okokból szakorvosi lelet válhat szükségessé.) Az ultrahang ma már a sürgősségi elválaszthatatlan része, akár diagnosztikus akár – ritkábban terápiás felhasználásban (haematoma punctio).   Helyiségek  vizsgáló  öltöző/vetkőző  gipszelő 
Azon traumatológiai esetek, melyek gipszelést igényelnek, az Egynapos sebészeti egység keretein belül alkalmazott műtőssegédek végzik.  
Panoráma-röntgen 
Beutalás rendje A heti 10 OEP által finanszírozott órában a területi ellátáshoz tartozó orvosi rendelésekről beutalóval érkező betegek vizsgálata, góckutatása, valamint a szájüregi elváltozások felkutatása történik. A magánorvosi rendelőből, ill. beutaló nélkül érkező betegek ellátása térítésköteles, mely ellátások összegét a mindenkor érvényes Térítési Szabályzat rögzíti.  Beteg érkeztetés 
A beteg közvetlenül a röntgen vizsgálat helyén, a vizsgálatot végző személynél jelentkezik.   
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Vizsgáló szerkezet 
PaX-Primo típusú direkt digitális panoráma röntgen berendezés.  Vizsgálat menete 
A vizsgálatot végző személy a készüléken beállítja a kívánt vizsgálat típusát. Beírja a beteg azonosítására szolgáló adatokat. A beteget az előírt módon, megfelelő higiénés és sugárvédelmi szempontok szerint előkészíti a vizsgálatra: 

 álltámasz, fejrögzítés, 
 a szájba helyezett csutorára gumiujjat húznak, 
 a beteget ólomköténnyel való letakarása,  

Vizsgálat típusa 
 Panoráma röntgen 
 Temporomandibuláris ízületi felvétel 
 Sinus maxillaris felvétel 
 Egyéb - részleges- fogszegmensek vizsgálata  

Felvétel értékelése, kiadása 
A kész felvétel a számítógép képernyőjén azonnal megjelenik, így a rontott expozíciók rögtön megismételhetők. A felvételeket betegek részére CD-n adják ki térítés ellenében.  Biztonsági szabályok 
A panoráma röntgen készüléket csak az arra megfelelően kiképzett és sugárvédelmi oktatáson részt vett személy kezelheti.  A vizsgálat során be kell tartani a sugárvédelmi,- érintésvédelmi,-és higiénés előírásokat, melyekért a rendelés felügyeletével megbízott személy (intézetünkben a röntgen osztály főorvosa) felel. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
Egynapos sebészet  
 Tevékenységi kör, társadalmi igény, célcsoport  Az egynapos sebészet meghatározása  Hazánkban egynapos sebészeti beavatkozáson olyan tervezett sebészi, klinikai jellegű tevékenységet értünk, amelyet követően a beteg néhány órás szakfelügyeletet, megfigyelést igényel - ami áthúzódhat a következő napra is – de az intézményben való tartózkodás nem haladja meg a 24 órát. Az egynapos sebészet olyan ellátási forma, mellyel minden résztvevő nyer. A biztosító pénzt takarít meg, de előnyös a munkahely, az állam és a beteg szempontjából is mivel az érintett hamarabb tér vissza a munkába, értékteremtő képessége gyorsabban regenerálódik.   Az egynapos sebészet jogi környezete    Az egynapos ellátás sajátos szabályait az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002.(XII.12.) ESzCsM rendelet, valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet tartalmazza, ezeket egészíti ki az OEP által külön szerződéssel finanszírozott beavatkozások minőségbiztosítási és ellátás-szervezési feltételeire vonatkozó 2003. évi Szabálykönyve. A NM rendelet 9. sz. melléklete felsorolja az egynaposként végezhető beavatkozásokat (a bővített kompetencia lista utolsó frissítése: 2012.01.10., valamint az ötven leggyakoribb egynapos beavatkozás listája mellékelve).  Az egynapos sebészet tevékenységi köre, kistérségi szolgáltatási igény  Az orvosszakmai (manuális és aneszteziológiai) szempontból alkalmas, valamint megfelelő szociokulturális helyzetű és pszichés állapotú beteg, tájékoztatott beleegyezése után, kivizsgálva, a szakrendelő egynapos sebészeti osztályán jelentkezik, ahol a betegfelvételt követően kerül sor a terápiás vagy diagnosztikus sebészeti beavatkozásra, majd az eseménytelen posztoperatív megfigyelést követően még aznap otthonába távozik. A vázolt munkafolyamatban betegirányítási, szakorvosi és ápolási feladatok szervesen egymásra épülő sora fedezhető fel.  A projekt közvetlen célcsoportja az ellátási körzet 75 ezer főt számláló lakossága, melyből közel 27 ezer fő a szentendrei lakos. Az ideiglenes lakosok, nyaralók és a turisták száma újabb 15-20 ezer főt jelent, tehát az ellátott lakosok száma hozzávetőlegesen 100 ezer főre tehető. Tekintettel arra, hogy az országos évi 1 650 000 műtéti beavatkozás legkevesebb 20-30%-a egynapos sebészeti beavatkozással megoldható, könnyen átlátható, hogy ez a lehetőség a szentendrei kistérségben potenciálisan évi 3000 – 4000 lakost érint, Szentendrén pedig évente 1000-1300 állampolgár élhetne ezen lakosság közeli ellátási forma előnyeivel, hiszen 2004-től ezek a beavatkozások a járóbeteg-szakellátó intézményekben is végezhetők.       
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   
Pályázati előfeltételek 
 
Fenti szükségletek, igények figyelembevételével célként fogalmaztuk meg az operatív program megvalósíthatósági tanulmányában a „definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítását”, mely keretében számos műtétes szakma (sebészet – mint gyűjtőfogalom, ortopédia, gégészet, nőgyógyászat, urológia) művelésére, ill. ambuláns kúraszerű kezelések végzésére alkalmas nappali kórház, egynapos sebészeti helyiségcsoport, szájsebészeti műtő és sterilezési blokk létrehozását terveztük.(lásd 4.1. Egészségügyi szolgáltatói struktúra, 4.2. Tervezett infrastruktúra fejezetek)  Miután Dr. Székely Tamás Miniszter Úr, Dr. Dietz Ferenc Polgármester Úrnak címzett, 2009.02.26.-án kelt levelében, az egynapos sebészet részére 435 súlyszám többletkapacitás-igény befogadásáról tájékoztatott, 2009.09.08.-ai keltezéssel az ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézetének megküldtük az új rendelőintézet végleges orvos-szakmai programját, mely tartalmazza az intézményfejlesztés utáni szak-ellátási struktúráját, tevékenységét és a működés heti óraszám felosztását. Azért, hogy a pályázati cél kiteljesedjen és a lakosságközeli és definitív ellátást biztosító szolgáltatások köre még szélesebb legyen, az eredeti, a megvalósíthatósági tanulmányban gyűjtőfogalomként használt, „sebészeti” megfogalmazást tágabban értelmeztük.       Az egynapos sebészeti ellátásban érintett műtétes szakmák és azok együttműködő gyakorlói az alábbiakkal jellemezhetők  

- Általános sebészet (02): 6 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Ortopédia (10): 2 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Traumatológia (03): 4 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Szemészet (07): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos, 
- Nőgyógyászat (04): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Fül-orr-gégészet (06): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Urológia (11): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Érsebészet (33): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Szájsebészet (13): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Gastroenterológia (31): 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,  
- Aneszteziológia: 1 fő, jelenleg is aktív műtői tevékenységet is folytató, több mint 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos,    
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Az egynapos sebészeti részleg működési időrendje  Megegyezik az intézet nyitvatartási rendjével.  Hétfőtől- Péntekig:  7:00- 19:00 óráig.  7:00 – 8:00 óra között a betegek fogadása, azonosítása, elhelyezése és sebészeti ellenőrző vizsgálata, valamint a premedicatio történik. A műtéti program a délelőtti órákban zajlik olyan formában, hogy az altatásban végzett műtétek kezdete (bevágás) 8.00-12.00 óra közzé esik, ez által biztosítható a kötelező 4 órás postoperatív ébredés. 12.00 óra után csak local anesztéziában végezhetők műtétek. A műtétek tervezettek, a betegek műtéti beosztása programozottan történik. 12 óra után már nem kezdünk altatást, hogy az intézmény nyitvatartási ideje elegendő legyen a megfigyelésre és a hazabocsájtásra. Minden olyan beteg, aki valamilyen ok miatt további megfigyelést igényel, a háttérkórházba átszállításra kerül.   Az egynapos sebészeti szakdolgozói team tagjai, feladataik  A részlegvezető főorvos a részleg szakmai felügyeletét biztosítja, sz.e. helyettesíti az esetmenedzsert. A betegirányítói, szervezői tevékenységet a szakápolói oklevéllel és szakmenedzseri diplomával rendelkező főállású esetmenedzser, közalkalmazotti státuszban végzi. 
Az esetmenedzser jogszabályilag meghatározott feladatai 

- teljes felelősséggel szervezi az előre tervezhető műtéti programot és annak lebonyolítását, melyet a részlegvezető főorvos felügyelete mellett állít össze, 
- a végrehajtás során felmerülő esetleges problémák kapcsán intézkedik, 
- ellenőrzi a szolgáltató működtetéséhez előírt valamennyi feltétel folyamatos meglétét (műszaki, technikai és személyi), 
- irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a dokumentációs tevékenységet, 
- a szolgáltató működtetési, betegütemezési folyamatának, a preoperatív- és postoperatív ellátási események szervezésének felelőse is.  

Az esetmenedzsert további feladatai 
 a betegápolási tevékenység összehangolása,  a betegek előjegyzéséért, a betegcserék gördülékeny lebonyolításáért,  a beteg felvételének és elbocsátásának menedzseléséért (a kezelőorvos utasításait figyelembe véve),   a beteg dokumentációval való ellátásáért,  a beteg tulajdonának, esetleg hagyatékának dokumentált tárolásáért,  hazabocsátáskor a beteg, ill. hozzátartozók otthoni teendőinek felkészítéséért,  a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kiséréséért,  betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködésért,  az egység higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kiséréséért, a steril eszközök szavatosságának ellenőrzéséért,  a biztonságos gyógyszertárolásért és a méregszekrény kezeléséért,  a gyógyszerek, kötszerek és egyéb eszközök folyamatos rendelkezésre állásáért,  az egységet érintő nyomtatványok, betegdokumentációk biztonságos tárolásáért, 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.    a betegek számára a folyamatos elérhetőség biztosításáért,  a nappali egység zavartalan működésének biztosításáért.  
Az esetmenedzser teljes mértékben részt vesz a fenn felsorolt ápolói/asszisztensi feladatok elvégzésében és közreműködik az ápolás minőségbiztosítást érintő kérdéseinek megoldásában. 
 A műtőben évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező műtősnő (szakasszisztens) és hasonló végzettségű helyettese tevékenykedik, akik a központi sterilező működtetését is biztosítják.  Műtősnői feladatok   biztosítja a műtő zavartalan működését,  végzi a műtéti dokumentáció rá vonatkozó részét,  biztosítja a műtéti asepsist,  ellenőrzi a műszerek fertőtlenítését,  ellenőrzi a veszélyes hulladék tárolását,  gondoskodik a műtőben használatos eszközök tisztításáról, csomagolásáról, sterilizálásáról, és azok megfelelő tárolásáról,  gondoskodik az adott műtéti programhoz megfelelő szettek, (műszerek, textíliák, stb.) és anyagok előkészítéséről,  gondoskodik a műtőben használatos műszerek, berendezések működőképes állapotáról,  irányítja a műtőssegéd munkáját,  nyilvántartja a műtőben felhasznált anyagok/eszközök fogyásának napi nyilvántartását.  Az aneszteziológiai asszisztens szakképzett, jelenleg is aktív ellátásban résztvevő szakdolgozó. 
A csatolt részletes aneszteziológiai Szakmai Program a jelen Szakmai Program I. sz. melléklete tartalmazza. 

Aneszteziológiai asszisztens feladata 
 az anesteziológus szakorvos utasításainak megfelelően, az osztályos nővérrel együtt biztosítja a premedicatiót,  a műtőben gondoskodik az altatásnál felhasznált készülékek működőképes állapotáról,  gondoskodik az altatásnál felhasznált gyógyszerek és az altatáshoz használatos egyéb anyagok folyamatos rendelkezésre állásáról,  vezeti a méregnaplót a kábító-fájdalomcsillapítók felhasználásáról,  az altatás során és a közvetlen postoperatív szakban mindenben követi az ananestheziológus orvos utasításait,  legjobb tudásának megfelelően részt vesz a fenti folyamatokban  vezeti az aneszteziológiai gépek, eszközök, felszerelések, anyagok felhasználásának nyilvántartását.    



 

 31 

SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   A műtőssegéd végzettségű alkalmazott, több éves műtői gyakorlattal.   A műtőssegéd feladatai: 
- a betegek műtőbe való beszállítása, borotválása, átfektetése, a műtőben való mozgatása, ill. az ébredő-őrző kórterembe való visszaszállítása, 
- a műtétek alatt a műtőben tartózkodik és segédkezik a műtős-asszisztensnek, ill. a műtéti team tagjainak (beöltözés, anyagok beadása, lámpaállítás, gépek üzembe helyezése stb.),  
- kezeli a szennyest és a veszélyes hulladékokat. Felügyeletéért a műtősnő és az esetmenedzser felel.  Az ápolási feladatokat (műtéti előkészítés, posztoperatív megfigyelés) két szakképzett (sebészeti osztályos gyakorlattal rendelkező) ápoló látja el.   435/év műtétes súlyszám tervezett szakmai megoszlása   

Szakma Műtétes súlyszám-megoszlás 
Szemészet 140 
Sebészet 110 
Traumatológia 62 
Ortopédia 53 
Urológia  5 
Fül-orr-gégészet  5 
Szájsebészet 15 
Nőgyógyászat 15 
Gastroenterológia 10 
Érsebészet 20  A tervezett éves műtéti szám: 900.  Az egynapos sebészeti tevékenység működtetéséhez rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközök, gépek és az ehhez köthető szakmai feladatok ellátásának szervezése  Az előző fejezetben leírtak szerint az épület emeleti oldalszárnyában kialakításra került nappali kórház 6 ággyal, az egynapos sebészet helyiségcsoportja a műtővel, a 4 ágyas fektetővel, a sterilező blokk és a szájsebészeti műtő.   Helyiségek, építészeti feltételek  Az egynapos sebészet feltételei megfelelnek az elkészült terveknek, a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott terveknek megfelelő.  A megvalósult projekt eredményeképpen az egynapos sebészeti részleg a szájsebészeti műtő közelében, közvetlenül a nappalai kórház 6 ágyas kórterme mellett, átjáró forgalomtól mentes helyen, az első emeleten került kialakításra az alábbiak szerint: 

- tágas váró, előtér a nővérpulttal, 
- esetmenedzseri és orvosi szoba, 
- dokumentációs szoba (irattár) 
- személyzeti WC, hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel, 
- személyzeti szociális helyiség (pihenő), 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  - ápolási eszközök tárolására és tisztítására szolgáló fertőtlenítő helyiség, 
- takarítóeszköz és szeméttároló, 
- átöltöző hely (beteg zsilip) a betegek részére, 
- WC a betegeknek, hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel.  
- központi sterilizáló: - sterilizáláshoz szükséges helyiséggel, a műtőhöz tartozó 

sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálatát az eredetiségi papírok igazolják. 
Mivel nemrégen helyezték üzembe, a mikrobiológiai felülvizsgálat most van 
folyamatban, annak ideje általában 3-4 hét.                                               - sterilizáló berendezésekkel, szennyes eszközmosóval,                                               - műszer előkészítő, csomagoló helyiséggel, 

- személyzeti zsilip, zuhanyzóval, bemosakodó helyiséggel a kézfertőtlenítéshez szükséges lehetőségekkel (fotocellás hideg-meleg vizes csapteleppel, fertőtlenítő és tisztítószer adagoló stb.) 
- belső, un.„steril folyosói” személyzeti szociális helyiség (pihenő), 
- tiszta és külön szennyes ruhatároló, 
- műszer és anyagtároló, 
- gyógyszertároló, 
- „belső”ébredő (közvetlen postoperatív megfigyelő helyiség), 
- műtő, mely 30 nm alapterületű, padlózata résmentes, antiszatikus, lemosható, fertőtleníthető, az oldalfalak mennyezetig mosható, fertőtleníthető burkolattal ellátva. 
- a „külső” posztoperatív őrző helyiség 4 ággyal.  Technikai felszerelések, eszközök        A műtőben  fényforrás, 2 darab mennyezeti, lengőkaros lámpa a műtéti terület megvilágításához,  áramforrás (szünetmentes táp) áramkimaradás esetére (a műtéti terület megvilágítására, monitorizálás biztosítására),  speciális, túlnyomásos, automata „steril levegőt” biztosító légkondicionáló berendezés (Típus: CLIVET WSAT-XEE 802 Ventus légkezelővel) a légtechnika a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott terveknek megfelelő,  műtőasztal állítási lehetőséggel a tervezett beavatkozásoknak megfelelően,  oxigénellátáshoz szükséges berendezés,  reanimáció kellékei,  laringoscop - lapoc sorozattal,  defibrillátor,  kézi lélegeztetéshez szükséges eszköz,  leszívás lehetőségét biztosító készülék,  altatógép,  EKG monitor,  gördíthető műszerasztal,  műtőzsámoly,  ledobó állvány,  infúziós állvány,  a tervezett beavatkozásoknak megfelelő kézi műszerek, tartalék műszerekkel  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Komplett szettes műszertálcák a sebészeti szakmáknak megfelelően  általános alaptálca,   sebészeti alaptálca transzfúzióval,   ortopédiai alaptálca  mikrosebészeti alaptálca,  nőgyógyászati alaptálca curettage-zsal,   urológiai alaptálca,   orr-melléküregi tálca,   varix (érsebészeti) tálca  Megfigyelő-ébredő helyiség  hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség,  2 darab guruló ágy,  vérnyomásmérő, fonendoszkóp,  oxigénellátáshoz szükséges berendezés,  kézi lélegeztetés lehetősége,  leszívás lehetőségét biztosító készülék,  ápolás eszközei (ágytál, kacsa stb.),   infúziós állvány  Gyógyszerek, műtői textíliák, kötöző és más fogyóanyagok  a műtéti izoláláshoz, személyzet beöltözéséhez és betegápoláshoz szükséges textília,  ellátáshoz szükséges gyógyszer, különösen sürgősségi gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, infúziók,  kötszerek, fecskendők, tűk, varróanyagok, a műtéthez és az ápoláshoz szükséges egyéb anyagok.  Az infrastruktúra, eszközök, gépek, működtetéséhez, anyagok használatához köthető szakmai feladatok ellátásának szervezése   Hivatkozások  Infekciókontroll szabályzat  Műszaki, karbantartási terv  Textilkezelési nyilatkozat (szerződés),  Takarítási szerződés,  Munkavédelmi szabályzat,  Tűzvédelmi szabályzat,   Az intézeti takarítási utasításon túl a műtétek között a műtő felmosása a műtőssegéd feladata, a havi takarításban a műtős szakasszisztens is részt vesz. Műtétek után a műszereket a műtőssegéd leöblíti és a központi sterilben konténerbe helyezi. Ezen folyamat felügyeletéért és betanításáért a műtősnő felel. A takarítás előírásait az u.n. sárga könyv utasításai alapján készült takarítási szabályzat tartalmazza.  Az egynapos sebészeti ellátás anyag- és eszközhasználati dokumentációját az eset-menedzser és a műtősnő elektronikusan vagy füzetben vezeti (pl. a beépített idegen anyagokat, illetve a nagy értékű egyszer használatos eszközöket).  A műtői tevékenységről a műtősnőnek naplót kell vezetni. Ebben rögzíteni kell a végzett műtétek és egyéb beavatkozások számát és idejét, valamint az esetlegesen felmerülő problémákat. Ehhez csatolni kell a műtét során felhasznált anyagok adatlapjait. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Az aneszteziológiai szolgálat tevékenységéről szintén köteles dokumentációt vezetni (altatási jegyzőkönyv és az áltatás során felhasznált anyagok adatlapjai). A műtőben adott transzfúziók dokumentálása az OVSZ által kiadott transzfúziós szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik, felelős a transzfúziót végző személy.  Az eset-menedzser a műtők üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációt ellenőrzi. Az ő felelőssége az egyéb dokumentáció (anyagigénylés, munkaidő nyilvántartás stb.) vezetése is.   Anyagok, eszközök rendelése, tárolása, őrzése  Az éves rendelést az esetmenedzser a részlegvezetővel és az egyes szakmák szakorvosaival történt előzetes egyeztetés után írásban adja le a gazdasági igazgatónak. Sürgősség esetén illetve az éves tervben nem szereplő anyagok esetében az anyagigénylést a részlegvezető írja alá a gazdasági vezetéssel való egyeztetés után. Az egynapos sebészeti részleg anyag- és eszközgazdálkodását a részlegvezető és az eset- menedzser irányítja. A helyi raktárból, melynek felelőse egy főállású közalkalmazott a szükséges anyagokat a műtősnő veheti ki a műtétek során felhasznált anyagok pótlására (naponta a műtétek előtt vagy után). A textília igénylése a textilrendelő nyomtatványon történik, ezt az esetmenedzser vagy műtősnő hetente elkészíti. A steril textíliát a leadott igény szerint hetente kapják, a szennyes textíliát a szerződött raktár dolgozója szállítja el hetente, számolásuk a műtőn kívül történik, de a műtő képviselőjének jelenlétében. A steril műszerellátás helyben, a központi sterilizáló révén történik.  Az anyagellátás az előzetesen leadott éves rendelés alapján, havi bontásban történik.  A gyógyszer és vegyszer ellátás a szerződésben lévő gyógyszertáron keresztül történik. Az esetmenedzser munkájának segítésére a műtőssegéd részt vesz a műtők anyag és eszköz ellátásának szervezésében, gondoskodik ezek felszállításáról. Az eszközök megrendeléséért az anyaggazdálkodásért felelős főállású közalkalmazott felel.   Műszaki karbantartás A műszaki igazgató jelöli ki azt a szakembert, aki havonta ill. szükség szerint az eset-menedzserrel egyeztetett napon a részleg műszaki berendezéseit ellenőrzi és a szükséges karbantartásokat elvégzi. A műszerek karbantartását műszerész az eset-menedzserrel egyeztetett időpontban, havonta köteles elvégezni. A napi munka során felmerülő műszaki problémákat a műszaki igazgatónak jelezni kell, és ő haladéktalanul intézkedik a hiba elhárításáról. A karbantartási napló a műszaki igazgatónál van.  Munka, tűz és balesetvédelmi szabályok Az egynapos sebészeti részleg dolgozói kötelesek az intézet Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályait megismerni és betartani. Ismerniük és szükség szerint alkalmazniuk kell a részleggel kapcsolatos tűzriadó tervet. Különös gondot fordítanak a tűz és robbanásveszélyes anyagokkal való munka közben (altatógázok, oxigén, elektromos készülékek stb.) az ezekkel kapcsolatos szabályok betartására. Haladéktalanul jelezni kell a műszaki igazgatónak (telefonon, személyesen) a következőket: 
- központi gázellátás bármilyen szivárgása vagy egyéb hibája, 
- a szintérzékelő hibajelzése (berregő hang, piros lámpa). 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Ilyen probléma esetén a műtét befejezése után a hiba elhárításáig újabb műtét nem kezdhető!  Hivatkozott nyomtatványok, feljegyzések   
Megnevezés Megőrzési idő Megőrzési hely (felelős) 

Műtéti napló (C3410-237 r.sz) 10 év Eset-menedzser 
Eset-menedzseri napló (határidő napló) 5 év Eset-menedzser 
Gyógyszerrendelő könyv (C3510_18) 5 év Eset-menedzser 
Altatási jegyzőkönyv 10 év Eset-menedzser 
Kórszövettani vizsgálatkérő 10 év Eset-menedzser 
Méregszekrény (kábító fájdalomcsillapítók) nyilvántartó lap és ellenőrzési jegyzőkönyv 5 év  Eset-menedzser 

  Az előzőekben leírt, rendelkezésre álló humánerőforrás, eszközök és infrastruktúra birtokában természetes követelmény az egynapos sebészeti ellátás folyamatának részletes bemutatása.  Betegkiválasztás Az ambuláns és egynapos sebészeti ellátásnak a feltételei a beteg részéről is adottak kell, hogy legyenek. A beteg jó általános állapotban kell, hogy legyen. Bizonyos kisebb beavatkozásoknál – az aneszteziológiai véleménytől is függően – kompenzált ASA III. fokozat is elfogadható. Súlyos, nem korrigálható vérzékenységi hajlam esetén ez az ellátási forma nem ajánlható. 
Ezen betegségcsoportokon belül további szempontok alapján történik a betegkiválasztás, azaz a döntés a szakorvos részéről, hogy a betegének mely ellátási formát javasolja.  
Az egynapos sebészeti ellátás további fontos kritériumai 
szövődménymentes alapbetegség,  
súlyos kísérő betegségek hiánya (ASA I.-II kategória), 
a beteg megfelelő intelligenciája, jó kooperációs készsége, 
nem túl magas (biológiai) és nem túl alacsony életkor, (16 éves életkor felett) 
megfelelő szociális illetve higiénés háttér megléte, illetve ennek ismerete az ellátást végző részéről, 
elbocsátási feltételek megléte (hazaszállítás, otthoni ápolás illetve felügyelet biztosítása, telefon a háziorvos illetve az ellátó intézmény eléréséhez probléma esetén),  
az ellátó intézmény és a beteg lakása között maximum 30 perc utazással lebonyolítható távolság, 
nem hagyható figyelmen kívül - a betegek érzelmi viszonyulása az egynapos ellátási formához, ezért még az összes feltétel megléte esetén sem kötelezhető senki annak elfogadására. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Nem javasolt az egynapos sebészeti ellátás, ha: 
 a beteg részéről nem állnak fenn az előzőekben felsorolt feltételek,  ha a beteg erősen elhízott (BMI 35 fölötti),   ha a várható műtéti időtartam hosszabb 120 percnél,   ha a műtét várhatóan jelentősebb vérvesztéssel jár, és a transzfúzió igénye felmerülhet, ha igen jelentős posztoperatív fájdalomra lehet számítani.  

Teljes körű szakmai információ a betegekről (kivizsgálás) 
Az alapbetegségre és az aneszteziológiai alkalmasságra irányuló kivizsgálás a beavatkozást megelőzően ambulanter módon történik a háziorvos és járóbeteg-szakellátás együttműködésével, előre egyeztetett időpontban. A beavatkozás előtti sebész és aneszteziológus által végzett kivizsgálásnak ugyanolyannak kell lennie, mint egy hosszabb kórházi kezelés előtt. El kell végezni a szükséges, a betegre szabott laboratóriumi vizsgálatokat, továbbá a betegség jellegétől függő eszközös vizsgálatokat. A vércsoport meghatározás alapkövetelmény. 
Betegtájékoztatás 
Az egynapos sebészeti beavatkozásra kerülő betegeket részletesen szóban és írásban tájékoztatja a szakorvos az ellátás lényegéről, a műtét előtti teendőikről, a műtét napjának és magának a műtétnek a menetéről, a lehetséges szövődményekről, azok tüneteiről, illetve elhárításának módozatairól.  
A beteg további tájékoztatását az eset-menedzser végzi, aki kapcsolatban lesz a beteggel az egynapos ellátás teljes folyamata során. 
Műtéti előkészítés 
A betegek előkészítése tulajdonképpen már a beteg otthonában megkezdődik. Az előzetes egyeztetés során szükséges tisztázni a diétás szabályokat, folyadékfelvételt, a gyógyszereléssel kapcsolatos kérdéseket (pl. vérnyomáscsökkentők, fájdalomcsillapítók), az esetleg szükséges higiénés utasításokat. 
A betegek a műtét napján a műtét tervezett időpontja előtt 1-2 órával érkeznek az intézmény egynapos sebészeti részlegére. Ez alatt az idő alatt zajlik a szükséges betegdokumentáció elkészítése, a beleegyezési nyilatkozat kitöltése. Ezt követően a betegek átöltöznek, majd a szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése után megtörténik a közvetlen műtéti előkészítés. A műtét előtt a beteg az egynapos sebészeti ébredő-őrző kórterembe vagy egy erre a célra berendezett várakozó helyiségbe (nappali kórház) kerül, ahonnan majd a műtőbe szállítják. 
Műtéti beavatkozás 
Amennyiben a lehetőségek adottak, az anesztézia bevezetését – praemedicatio - még a műtő helyiségén kívül megkezdik, hiszen ezzel is gördülékenyebbé, szervezetté tehető a munka folyamata. A szükség szerinti szövettani vizsgálat biztosítása alapvető követelmény. A műtét kivitelezése a szakma szabályai szerint történik, melyről pontos műtéti leírást kell készíteni. Amennyiben a műtét során valamilyen komplikáció vagy rendellenesség merül fel, a beavatkozást végzőnek döntést kell hoznia arról, hogy a problémát saját hatáskörben vagy a háttér intézményi szerződésben foglaltak szerint oldja meg.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Közvetlen posztoperatív ellátás biztosítása 
Ezt a szakaszt két fázisra kell bontani, ami két külön helyiségben történik. 
Az első szakaszban a beteg a közvetlen posztoperatív megfigyelés céljából az ébredő helyiségbe kerül, mely a műtő blokkon belül helyezkedik el. Ebben a szakaszban az életfunkciók monitorozása, a műtét és az anesztézia szövődményeinek észlelése illetve elhárítása, a posztoperatív fájdalomcsillapítás zajlik. Az ébredő-megfigyelőben az operált beteg felügyelete és szeparáltsága egyidejűleg biztosítható, a betegeket szakképzett személyzet felügyeli és monitorozza, felkészülve arra, hogy adott estben az akut életveszély elhárítását szükség esetén elvégezzék. Az akut szak lezajlásával a beteg visszakerül az őrző-ébredő kórterembe. Ebben a fázisban a betegek mobilizálása a cél. 
A folyadékpótlás parenterálisan már a műtét megkezdésekor és az ébredés során is biztosított, illetve a per os folyadékbevitel, - ami a betegtájékoztatóban ismertetett formában a beteg magával hoz-, kb. 1,5 -2 órával az ébredést követően elkezdődhet. Ennek hiányában a hozzátartozó a Rendelőintézetben üzemelő büfében beszerezheti.  
Az ellátottak postoperatív étkezése csak korlátozott formában lehetséges, ahogy ezt az anesztheziológiai betegtájékoztatás során ismertettük (pl. háztartási keksz, babapiskóta mértékkel). Ennek hiányában a hozzátartozó a Rendelőintézetben üzemelő büfében beszerezheti.  
Tehát az ellátottak táplálék és folyadékellátása biztosított, mivel a műtétek tervezettek, a betegnek is módja van palackos ivóvizet hozni magával. Étkezés az altatásos műtét után közvetlenül tilos. Akinél altatás nélküli műtét történik, módja van a tervek szerint készült konyhában ételt melegíteni, hűtőben ételt elhelyezni. A tárolási feltételek biztosítva vannak.  Ennek a szakasznak a végén zajlik a távoztatás előtti kontroll, ami alapján az operatőr és az aneszteziológus eldönti, hogy a beteg otthonába bocsátható-e, vagy esetleg további kórházi ellátást igényel. Amennyiben ez utóbbira nincs szükség, elkészítésre kerül a betegek távoztatásához szükséges dokumentáció (zárójelentés), illetve a hazaszállítás szervezése és a betegek szállításra való felkészítése is megkezdődhet. A kontroll vizsgálat időpontját, az operáló orvos elérhetőségét, az otthoni teendőket, a hozzátartozók tájékoztatását, megfelelő instrukciókkal történő ellátását a távozás előtt, – szóban és írásos formában – végzi az operatőr és az esetmenedzser. Ellenőrizni kell, hogy a beteg felügyelete legalább 48 órán át biztosított. 
A betegek hazabocsátásakor az alábbi, állapotára utaló szempontok figyelembe vétele javallt: 
stabil életfunkciók, járóképesség, csillapítható fájdalom, hányás és vérzés ne legyen, vizeletet ürített.  
Hazaszállítás 
A hazaszállítás magán-gépjárművel vagy betegszállításra szakosodott szervezetek mentőautójával történik. A helyi Mentőszolgálattal előzetesen történt egyeztetéssel biztosítjuk a műtétes napokon a folyamatos és fokozott rendelkezésre állást. 
Otthoni ellátás 
A hazabocsátást követő reggelen telefonellenőrzés nyomatékosan javasolt. Ezt az eset-menedzser végzi. 
A beteg otthonában minden esetben felügyeletet igényel, ez elsősorban a család bevonásával oldható meg, szövődmény kialakulása esetén a beteg a háziorvosi 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  szolgálatot és a műtéti tájékoztatóban megnevezett intézményt vagy kapcsolattartó segítségét veheti igénybe.  
Szakmailag fontos kritérium, hogy a posztoperatív szövődmények relatíve ritkák, nem vezetnek rövid idő alatt maradandó egészségkárosodáshoz és ezek laikus által is könnyen észlelhetők, adott esetben szakképzett személyzet segítségével a beteg otthonában is elháríthatóak 
A szövődményes esetek ellátásának biztosítására háttérszerződést kötöttünk a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházzal és az Uzsoki utcai Kórházzal.  
Intézményünk folyamatos és jó kapcsolatot ápol a térség háziorvosaival és az otthoni szakápolást ellátó szolgáltatókkal, a háziorvosi szolgálatokkal informatikai kapcsolatban is áll intézményünk, így a beteg leletei, zárójelentése egy zárt rendszeren keresztül könnyen elérhető a háziorvos kollégák számára. A fentiek alapján a betegek komplex egynapos sebészeti ellátása szervezetten és hatékonyan valósul meg. 
Késői postoperatív szak  
Szakmailag a varratszedés és a szakma szabályai szerinti kontroll végrehajtásával zárul az egynapos beavatkozási esemény, az adott szakma asepticus rendelőjében történik. 
A szakrendelő által meghatározott további ápolási tervek és az esetleges egyéb teendők protokolljai bekerülnek az összefoglaló szakvéleményt tartalmazó zárójelentésbe. 
Az ápolási, beleegyezési dokumentáció tervezete 

 beleegyező nyilatkozat egynapos ellátás otthoni feltételeinek meglétéről,   ambuláns lap,  beleegyező nyilatkozat műtéti beavatkozáshoz,  beleegyező nyilatkozat műtéti érzéstelenítéshez,  aneszteziológiai kérdőív az egynapos sebészeti   anestesiológiai elbocsátási ellenőrző lap,  ápolási dokumentáció, egynapos sebészeti, mely tartalmazza a Műtéti biztonságot ellenőrző listát (WHO checlist)  altatási jegyzőkönyv, egynapos sebészeti,  tájékozódási kérdőív a beteg otthonában töltött időszakáról   betegelégedettségi kérdőív az egynapos sebészeten.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  
Nappali kórház 
 Új szakfeladat bevezetése   A nappali kórház a járóbeteg-ellátáshoz szervesen kapcsolódó, kúraszerű, illetve szoros obszervációt igénylő ellátásokat végző egység.  A nappali kórház napi 6-12 órás ellátást nyújtó egység, amely kórházi szintű gyógykezelést biztosít.  Előnyei:  a szentendrei kistérség vonatkozásában nincs más ilyen ellátást nyújtó intézmény   progresszív betegellátást nyújt,  speciális ellátási igényt is kielégít,,  a beteg mindennapos otthoni kapcsolatban marad a családjával,  a beteg hozzátartozói, családtagjai nem esnek ki a munkából, végezhetik aktuális munkafeladataikat és tevékenységeiket.  Működését miniszteri és OEP rendelet határozza meg, amelyek részletezik a betegellátás feltételeit, a szükséges és elégséges szolgáltatásokat, valamint az ezért járó finanszírozási feltételeket. Belső működését a Nappali Kórház Napirendje és Működési Szabályzata fogja összefoglalni.   Alapelvek 
A nappali kórház részlegbe kerülő betegeket szakorvos vizsgálja meg és csak vizsgálat után és alapján határozható meg az a program, mely: 

 személyre szabott a beteg számára, 
 tartalmazza a gyógyító, illetve rehabilitációs ellátás főbb irányait, 
 kijelöli a foglalkozásért felelős személyt, 
 a nyomonkövetés alapján esetenként módosítja a terápiát, 
 dönt a felvétel és az elbocsátás időpontjáról, 
 jól ellenőrizhetően dokumentálja a gyógykezelési eljárás folyamatrendszerét. 

A nappali kórházi ellátás személyi alapelvei: 
 csak olyan beteg ellátására kerülhet sor, akinek már nincsenek akut ellátást igénylő betegségtünetei, 
 orvosi rehabilitációra van szüksége, 
 rendszeresen képes részt venni a gyógyító illetve rehabilitációs tevékenységben, 
 közlekedési szempontból elérhető számára a nappali ellátás, 
 képes megérteni és megtartani a nappali kórház működési rendjét, a higiénés szabályokat,  
 nem zavarja, nem hátráltatja sem a többi beteg, sem a szakdolgozók tevékenységét.  A nappali kórház tevékenységi köre 

A nappali kórház feladata az egyes szakmákhoz és a sürgősségi ellátás körébe tartozó betegek ellátása az alábbiak szerint: 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Belgyógyászat  ambuláns infúziós terápia,  gyógyszerek beállítása és hatásuk megfigyelése,  kardiológiai betegek megfigyelése, adekvát ellátása,   infarktus gyanú esetén a mentő megérkezéséig a beteg fektetése és megfigyelése, állapotának stabilizálása,  akut, dekompenzált szívbeteg esetén a beteg ellátása és felkészítése a szállításra,  vénabiztosítás,   vízhajtás,  oxigénterápia.  Diabetológia  vércukorszint beállítás,  további vizsgálatok (szemészet, uh., stb.) szervezése.  Reumatológia  ambuláns infúziós terápia,  infiltrációs terápia, ízületi injekciók adása,  fizioterápiás kezelések,  kezelések utáni megfigyelések,  passzív (gépi) térdmozgatás,   rövidhullám terápia.  Rehabilitáció  sérülések, balesetek (traumás helyzetek- zúzódás, ínhúzódás, a konszolidált törések, kificamodások) után kialakult mozgásszervi elváltozások fizikoterápiás kezelése,  a stroke-ot (agyvérzést) szenvedett betegek fizikoterápiája, az ízületi merevség (ún.: kontraktúra) megelőzése.  Neurológia  ischias infúziós terápia,  keringésjavító infúziós terápia,  mozgató rostokat érintő neuropátiák fizikoterápiája,  szelektív ingeráram kezelések,  akut esetben epilepsiás roham utáni megfigyelés.  Értágító infúzió adását bármely szakterület által indikálható terápia!  Ápolási napok részletes bontásban   
Szakma Ápolási nap 

Neurológia 240 
Belgyógyászat 320 
Diabetológia 240 
Reumatológia 240 
Rehabilitáció 310 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  Betegfelvétel 
A beteg előre egyeztetett időpontban érkezik a nappali egységbe, kivételt képez ez alól az akut eset. Ezután történik a beteg (személyi adatok, jogosultság ellenőrzés), majd a beutaló orvos azonosítása. A beteg felvételnek kritériuma, hogy nem igényel kórházi hátteret az adekvát kezelés! A beteg elolvassa a házirendet és nyilatkozik annak elfogadásáról. 
Betegellátás 
A beteg ellátása előjegyzési sorrendben történik, kivételt képez a sürgős eset, illetve az intézményen belüli esetleges konzílium kérése. Invazív kezelések esetében, a megfelelő tájékoztatást követően a beteg aláírja a Beleegyező Nyilatkozatot.  
Az orvos által végzett feladatok 
A szakorvos munkaköri feladatainak ellátása a jogszabályi rendelkezések, belső szabályok és utasítások, valamint a szakmai szabályok és protokollok alapján.  

 A kezelőorvos kötelessége valamennyi, a részlegén fekvő beteggel kapcsolatos tevékenység (kivizsgálások irányítása, konzíliumok intézése, kezelések megadása, stb.) ellátása,   naponta a dekurzusok, valamint a zárójelentések elkészítése,   a részlegre kerülő új betegek felvétele, elbocsátása  a felvételt követően jelentkező bármilyen szövődmény (pl. lázas állapot, allergiás reakciók, stb.) dekurzálása,  a beteggel és az esetmenedzserrel való közvetlen kapcsolattartás és tájékoztatás,  a zárójelentés elkészítésekor ellenőrzi beteg számítógépes dokumentációjának formai és tartalmi helyességét, a kitöltött nyilatkozatokat (pl. beleegyező, adatkezelési, stb.) és pótolja, vagy pótoltatja az esetlegesen hiányzó dokumentumokat,  szövődményes esetek kialakulása esetén együttműködik a fekvőbeteg háttérintézmény szakorvosával,  gondoskodik az esetenkénti helyettesítéséről az intézetvezető tudtával és beleegyezésével. 
Ápolók, asszisztensek feladatai  személyes kontaktus kialakítása a beteggel, az elvégzendő kezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás adása,  a beteg megfigyelése, ápolása, szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése,   az ápoló/asszisztens folyamatosan figyelemmel kíséri a beteg állapotát és elvégzi a rutin méréseket (RR; pulzus; hőmérséklet, magasság, testsúly).  a beteg oktatása az orvos utasításai alapján,  orvos utasítására a beteg felvétele, elbocsátása,  közreműködés az orvosi vizsgálat során,  ápolási dokumentáció vezetése,  a kezelési eljárások előkészítése, segítése, sz.e. elvégzése, utógondozás,  sürgős helyzetekben (pl. elsősegély) az azonnali teendők elvégzése,  együttműködés az orvosokkal és más szakdolgozókkal, 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   a beteg részére felvilágosítás és tanácsadás nyújtása, az egészséges életmóddal, életvitelével és az ápolásával kapcsolatosan,  sz.e . segít a beteget mozgásában,  az ápolást érintő adminisztrációs feladatok elvégzése (lázlap, kezelési lap, más a betegekre vonatkozó iratokat),  az orvosi műszerek használata és karbantartása  tisztántartja, fertőtleníti, raktározza az ápoláshoz szükséges eszközöket (pl. injekcióstűket, lázmérőket, vérnyomásmérőket, kötszereket),  a beteg távozásakor az ágynemű kicserélése.  
Az esetmenedzser közreműködik az ápolás minőségbiztosítást érintő kérdéseinek megoldásában és felel a nappali ellátási egységben történő ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért. 
Nappali Kórház dokumentációs rendje 

 betegtájékoztató,  észlelő lap,  beleegyező nyilatkozat,  elutasító nyilatkozat,  napi összefoglaló jelentés (szakorvosi lelet) adatkezelési nyilatkozattal  zárójelentés (a kúraszerű ellátás befejeztével, illetve az obszerváció végén)  betegelégedettségi kérdőív, 
Egyéb szabályozások 

 Házirend (nyitva tartással)  Szervezeti és Működési Szabályzat  szakmai protokollok,  helyi eljárásrendek.  
 
 
 



4. I. sz. Melléklet : Aneszteziológiai Szakmai Program 
 Részletes aneszteziológiai szakmai program a SZEI egynapos sebészeti részlegének szakmai programjához   Betegkiválasztás, praeoperatív aneszteziológiai vizsgálat 

A Szabálykönyv ill. NM  rendelet 9. sz. melléklete (a kompetencia lista utolsó frissítése 2012.01.10.) szerint valamint a manuális szakmák alkalmassági szempontjai alapján kiválasztott betegeket az esetmenedzser 5-10 nappal a tervezett beavatkozást megelőzően az aneszeteziológiai ambulanciára irányítja. Itt történik az egynapos sebészeti ellátásra való aneszteziológiai alkalmasság megállapítása az alapos kivizsgálás, az anamnesis valamint a szükséges leletek (EKG, mellkas rtg., laboratóriumi értékek) kiértékelése alapján. Szükség esetén további vizsgálatok, ill. konzíliumok kérésére is sor kerülhet.      a. Alkalmatlanság esetén fekvőbeteg intézeti ellátás javallt.      b. Alkalmasság esetén ezt dokumentálni kell, ill. a beteg részletes tájékoztatása ( mely magába foglalja az érzéstelenítés módját is) után annak beleegyező nyilatkozatát írásba is kell foglalni és a beteget műtéti előjegyzésre az esetmenedzserhez kell irányítani.       Műtéti anesztézia és beteg monitorizálás 
A műtét előtt a beteg az egynapos sebészeti kórterembe kerül, ahonnan ellenőrzés után majd a műtőbe szállítják. Amennyiben lehetséges, az anesztézia bevezetését ( praemedicatio) még a műtő helyiségén kívül megkezdik. Az alkalmazandó érzéstelenítési módot betegre, műtéti típusra adaptálva kell megválasztani. Egynapos sebészeti beavatkozásokhoz alkalmazható érzéstelenítési módok: 

- regionális anesztézia (+ szedálás), 
- helyi infiltrációs anesztézia (+ éber szedálás), 
- intravénás (TIVA), 
- inhalációs (tisztán vagy i.v. bevezetéssel) Az utóbbi két mód izomrelaxációval, intubációval kiegészíthető, ill. javasolt a műtéti régió helyi érzéstelenítése is.  Narkózis esetén a vitális paraméterek monitorizálása kötelező: NIBP, EKG, oxigén saturatio, ET CO2, követésével.          Helyi érzéstelenítés esetén az érzéstelenítést végző sebész, a részlegvezető főorvossal egyeztetve kérheti az aneszteziológiai felügyeletet.  Postoperatív ellátás 

Ezt a szakaszt két fázisra kell bontani, ami két külön helyiségben történik. a. Az első fázisban a beteg a közvetlen posztoperatív megfigyelés céljából az ébredő helyiségbe kerül, mely a műtő blokkon belül helyezkedik el. Ebben a szakban (az érzéstelenítésből történő visszatérés első fázisa) az életfunkciók monitorizálása, a műtét és az anesztézia esetleges szövődményeinek észlelése, ill. elhárítása, a posztoperatív fájdalomcsillapítás zajlik. Az akut szak lezajlásával, ha a beteg a szemét nyitja, reflexei visszatértek, nincs fájdalma és a vitális paraméterei stabilak visszakerül az őrző-ébredő kórterembe. b. A második fázisban a betegek mobilizálása a cél. Ennek a fázisnak a végén zajlik a távoztatás előtti kontroll (ún. értékelő vizit), ami alapján az aneszteziológus majd a sebész eldönti, hogy a beteg otthonába bocsátható-e vagy esetleg további kórházi ellátást igényel. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Az aneszteziológiai elbocsáthatóság kritériumai: - stabil életfunkciók, a beteg éber, térben és időben tájékozott, járóképesség, önállóan tud inni, nincs hányinger, vizeletürítés (különösen gerincérzéstelenítés esetén kritérium), csillapítható fájdalom (orális, nem steroid fájdalomcsillapítókkal), legalább 4 órás felügyeleti idő eltelte. Módosított posztanesztéziás elbocsátási pontrendszer (MPADSS) szerint minimum 9, de lehetőleg 10 pontot szükséges elérni és ezt minden elbocsátott beteg esetén dokumentálni kell.           
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5. II. sz. Melléklet: Endoscopos Sterilizálási Szabályzat1 
 Jelen Szabályzat elkészítésénél forrásként a hazai szakmai ajánlásokat, a külföldi szakirodalmat, az endoszkóp gyártók előírásait és ajánlásait, valamint az eszközök gépi tisztítására, fertőtlenítésére, vizsgálatára vonatkozó prEN 15883 számú európai szabványtervezet 6.4. részének (flexibilis endoszkópok) előírásait használtuk fel. Az endoszkópos beavatkozásoknál a fertőzések átvitelében az endoszkóp és tartozékaik játsszák a legnagyobb szerepet. A betegtől, esetleg az egészségügyi személyzettől, mint fertőző forrástól, valamint az élettelen környezetből, mint reservoirból a fertőzést átvivő tényezőkön (endoszkópokon) át a következő betegig terjedő fertőzési lánc megszakításában legkézenfekvőbb a fertőzés átvitelének, mint a fertőzés létrejöttében szerepet játszó második láncszemnek megszakítása. Ezt az endoszkópok megfelelő kezelésével (tisztításával, fertőtlenítésével, vagy sterilizálásával) érhetjük el.  A flexibilis endoszkópok a szemikritikus eszközök közé tartoznak, magas szintű fertőtlenítésük vagy sterilizálásuk indokolt a végzett invazív beavatkozás függvényében. Sterilizáláskor az összes mikroba (baktérium, vírus, gomba) és spóráik pusztulása bekövetkezik.  A szövetekbe behatoló, vagy steril üreges szervekbe benyúló műszernek, tartozéknak sterilnek, az ép nyálkahártyával érintkező műszereknek pedig fertőtlenítettnek kell lenniük.  
Az endoszkópok sterilizálási módszerei: etilénoxidos vagy formaldehides gázsterilizálás, plazmasterilizálás, ezen kívül sporocid hatású perecetsavban a STERYS-típusú berendezésben.  
Az endoszkópok és tartozékok tisztításának célja a szerves anyagok és gyógyszerek lehetőleg maradéktalan eltávolítása, ugyanis a fertőtlenítés, vagy a sterilizálás hatásossága függ a szerves anyagmaradványoktól. Az endoszkópok előtisztításához és tisztításához enzimes műszertisztító készítményeket, felületaktív, nem habzó készítmények oldatait, vagy egyfázisú fertőtlenítő hatású műszertisztító szereket kell alkalmazni. Az egyfázisú aldehid hatóanyagú műszertisztító készítmények az endoszkópon vagy annak csatornáiban lévő fehérjék kicsapódását okozzák, ezért tisztításhoz való alkalmazásuk nem ajánlott. Az eszköztisztítás céljából alkalmazott lúgos vegyhatású készítmények a fehérjék és lipoidok oldását eredményezik, hátrányuk azonban anyagkárosító tulajdonságuk.  
Az endoszkópoknak és tartozékaiknak fertőtlenítésére világszerte a széles antimikrobiális spektrummal rendelkező (magas szintű fertőtlenítő hatású) glutáraldehid, aldehid, perecetsav, hidrogénperoxid, ortoftálaldehid hatóanyagú endoszkóp dezinficienseket alkalmazzák. Alapelvnek kell azonban tekinteni, hogy endoszkópok fertőtlenítésére, csak erre a célra az endoszkóp gyártók által engedélyezett készítményeket szabad alkalmazni.  
A nyálkahártyán áthatoló „invazív” endoszkóp tartozékokat (pl. biopsziás fogók, papyllotomok stb.) tisztításuk után sterilizálni kell.  
Az egyszer használatos endoszkóp tartozékok (pl. papyllotomok, biopsziás fogók, hurkok stb.) ismételt felhasználása nem megengedett! A vizsgálatokhoz szükséges kellő számú és minőségű, egyszer használatos endoszkóp tartozékok beszerzése és 

                                                 
1  Epidemiológiai Információs Hetilap: A "JOHAN BÉLA" Országos Epidemiológaiai Központ Tájékoztatója a flexibilis endoszkópokkal 
történő beavatkozásokkal kapcsolatos fertőzések megelőzéséről és kontrolljáról 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  biztosítása az intézménytulajdonos és a finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár közös feladata.  
Az öblítő oldatok okozta fertőzések megelőzésére az optika-öblítő palackokat és a csatlakozó tömlőt is naponta kell megtisztítani és fertőtleníteni.  
Az endoszkópok tisztítása, fertőtlenítése történhet kézi úton és endoszkóp tisztító-fertőtlenítő (félautomata) készülékben, illetve endoszkóp tisztító/fertőtlenítő (automata) berendezésben. Ez utóbbi kemodezinfekciós, illetve kemo-termodezinfekciós eljárással egyaránt alkalmazható.  
A kézi tisztítás és fertőtlenítés az egészségügyi személyzet egészségkárosodásának (fertőzési veszély, allergia kialakulása) kockázatával jár, jelentős munkaerőt köt le, a végzett folyamat nehezen reprodukálható és ellenőrizhető, A zárt rendszerben – endoszkóp tisztító-fertőtlenítő gépben – történő tisztítás és fertőtlenítés megkönnyíti a műveletet és pontosan beprogramozottan hajtható végre, ezért a gépi tisztítást és fertőtlenítést előnyben kell részesíteni.  
Az gépi fertőtlenítés utolsó öblítési fázisban történő utószennyeződésének meggátlása érdekében azoknál a mosogató gépeknél, melyek az utolsó öblítő vizet vezetékes vagy desztillált víz szűrésével állítják elő: a steril szűrőt a gyártó előírásának megfelelő gyakorisággal cserélni kell. Előnyben kell részesíteni azokat a berendezéseket, melyek valamely módon fertőtlenítik az utolsó öblítővizet.  

AZ ENDOSZKÓPOK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS FERTŐTLENÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI  
1. ELŐTISZTÍTÁS  
Az előtisztítás célja az endoszkóp csatornarendszerében, vagy a külső részein lévő szerves anyag vagy kémiai maradványok beszáradásának elkerülése és a környezet szennyeződésének megakadályozása.  
Az endoszkóp előtisztításának – a személyi védelem figyelembevételével – közvetlenül az endoszkópos vizsgálatot kell követnie, akkor, amikor a készülék még a fényforráshoz és az elszívó szivattyúhoz van csatlakoztatva.  
Közvetlenül az endoszkópos vizsgálat után az endoszkóp bevezető részét szálmentes, egyszer használatos ruhával le kell törölni. Ezt követően az endoszkóp disztális végét egy vagy kétfázisú tisztító oldatot tartalmazó edénybe kell meríteni, az oldattal az összes hozzáférhető csatornát többször átöblíteni és átszívatni, nehogy a későbbiekben, a csatornákban többé már el nem távolítható lerakódások keletkezzenek.  
Ezután el kell választani az endoszkópot a fényforrástól és az optika-öblítő-rendszertől és az elszívó tömlőtől. Az endoszkópot ezután a tisztító-fertőtlenítő helyiségbe átszállítva, az ott lévő tisztító oldatot tartalmazó medencébe kell helyezni.  
 
2. TISZTÍTÁS  
Az összes további műveletet a tisztító-fertőtlenítő helyiség szennyezett zónájában kell végezni, mert a használt endoszkóp tisztításánál a folyadék fröccsenése miatt a felületek szennyeződhetnek.  
Minden tisztítási műveletet, különösen az endoszkóp csatornák kefével történő tisztítását a szennyezett folyadék szétfröccsenésének megelőzése céljából a tisztító medence folyadékfelszíne alatt kell végezni.  
Elégtelen tisztítás esetében az endoszkóp hatásos fertőtlenítése már nem garantálható. Az előtisztításhoz hasonlóan a tisztításnál is törekedni kell arra, hogy ne következzen be 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  a szennyeződések (szövet-maradványok, vér stb.) rögzülése, ennek érdekében megfelelő enzimatikus/tisztító oldat alkalmazása javasolt.  
Az endoszkóp minden hozzáférhető csatornájának kézi tisztítását a gyártó által a rendszeresített, csatornától függő, különböző méretű kefével kell elvégezni. A tisztító keféket csatornánként és eszközönként kell cserélni.  
Kefével történő mechanikus tisztítás során a flexibilis tisztító kefét többször végig kell húzni minden hozzáférhető csatornán mindaddig, míg a kefe tiszta nem marad. A tisztító keféknek a mindenkori csatorna-átmérőhöz kell illeniük.  
A kefével történő mechanikus tisztítást, a csatorna-rendszer öblítését ivóvíz minőségű vízzel kell végezni. A csatornákban visszamaradt tisztító oldatot – a tisztító oldat és a fertőtlenítőszer oldat lehetséges kölcsönhatásának megelőzése érdekében – szűrt, sűrített levegővel történő átfúvatással, vagy levegőt tartalmazó fecskendővel kell eltávolítani.  
A tisztító kefék lehetőleg egyszer használatosak legyenek. Amennyi-ben ez nem megoldható, úgy a tisztító keféket minden (egy-egy esz-köznél történő) használatot követően meg kell tisztítani, majd fertőtleníteni/sterilizálni kell. A „tiszta” (fertőtlenített/sterilizált) tisztító keféket szennyeződéstől védett helyen kell tárolni.  
Minden egyes eszköz tisztításához, lehetőség szerint, új munkaoldat készítendő. A tisztító medencét műszakonként, vagy munka-naponként alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.  
 
3. KÖZTES ÖBLÍTÉS  
Az endoszkópot és a tartozékokat tiszta, vezetékes vízzel feltöltött kádba (medencébe) helyezve, minden csatornát alaposan, többször át kell öblíteni, a tisztítószer maradványokat eltávolítani.  
 
4. FERTŐTLENÍTÉS  
Az endoszkópok fertőtlenítésének hatásosságát a nem kielégítő tisztítás, valamint tisztítószerek maradványai és a fertőtlenítőszerek összeférhetetlensége befolyásolhatja.  
Endoszkópok fertőtlenítéséhez kizárólag baktericid, virucid, tuber-kulocid és fungicid hatásspektrumú, erre a célra engedélyezett dezinficiensek alkalmazhatók. A fertőtlenítőszerek előírt alkalmazási koncentrációját, valamint behatási idejét pontosan be kell tartani.  
A kézi és a részben gépi fertőtlenítés esetében a fertőtlenítőszer oldat betöltésének időpontját (pl. a tisztító kádon, vagy a készüléken, berendezésen, napló) rögzíteni kell. A fertőtlenítőszer oldatot a gyártó előírása szerinti gyakorisággal kell cserélni. Többször felhasználható fertőtlenítő oldat alkalmazása esetén az oldat hatékonyságát [Minimális Fertőtlenítő Koncentráció – Minimal Effectiv Concentration (MEC)] naponta kell ellenőrizni, az ellenőrzés eredményét dokumentálni kell.  
Kézi vagy a részben gépi fertőtlenítésnél az endoszkóp minden hozzáférhető csatornáját a fertőtlenítőszer-oldattal fel kell tölteni.  
A fertőtlenítőszer-oldat cseréje alkalmával a fertőtlenítő kádat mechanikusan meg kell tisztítani és fertőtleníteni.  
Az endoszkóp fertőtlenítésekor a fertőtlenítésre szolgáló kádat a környezetszennyezés és a levegőterhelés elkerülése céljából le kell fedni.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   
5. UTÓÖBLÍTÉS  
Az endoszkópban maradt fertőtlenítőszer nyomok a betegnél a következő vizsgálat során irritációt és allergiás nyálkahártya-reakciókat vált-hatnak ki. Ezért a 
fertőtlenítőszer oldat maradványainak leöblítéséhez mindenkor friss, mikrobiológiailag kifogástalan (steril) vizet kell alkalmazni. A vezetékes víz vagy a nem steril desztillált víz használata nem kielégítő, mert ezek gyakran mikrobiálisan (pl. Pseudomonas sp., Legionella sp,. nem típusos mycobaktériumok stb.) szennyezettek lehetnek. Ennek következtében az endoszkóp külső felülete és ennek csatornái a szakszerű fertőtlenítés ellenére újra szennyeződhetnek.  
A fertőtlenítőszer oldatot az endoszkóp csatornáiból és az endoszkóp külső köpenyéről intenzív öblítéssel gondosan el kell távolítani.   
6. SZÁRÍTÁS  
Nem szakszerűen szárított endoszkópok esetében a csatornákban maradt nedvességben a mikroorganizmusok elszaporodhatnak és ezek a következő vizsgált beteg számára fertőzési veszélyt jelenthetnek. Ezért törekedni kell az endoszkópok maradéktalan kiszárítására. A csatornák 70%-os izo-propilalkoholos öblítésével a szárítás hatékonysága nagyobb.  
Kézi fertőtlenítésnél a tárolás előtt az endoszkóp minden hozzá-férhető csatornáját levegővel alaposan szárazra kell fúvatni. Sűrített levegő használata maximálisan 0,5 bar-ig ajánlott.  
Kézi, és a részben gépi, félautomata fertőtlenítésnél – a már említett fenntartás mellett – a csatornák kiszárítása előtt további öblítés végezhető 70%-os izo-propilalkohollal.  
Gépi fertőtlenítés esetén, ha a csatornák szárítása nem volt kielégítő, úgy a szárításra vonatkozó programidőt meg kell hosszabbítani.   
7. TÁROLÁS  
Vízszintes tárolás esetén nem kielégítő módon kiszárított endoszkóp csatornákban a maradék nedvesség pangása elősegítheti a csatornák mikrobiális utószennyeződését, a mikrobák elszaporodását.  
Az endoszkópokat zárt, az endoszkópok tárolására kialakított szekrényben felakasztva kell tárolni.  
A sterilizált eszközöket csomagoltan, szennyeződéstől védve, zárt szekrényben kell tárolni.  
Az endoszkópos beavatkozásokat végző osztályon, részlegen kívül (pl. intenzív osztályon) végzett endoszkópos vizsgálatokhoz az endoszkópot szennyeződéstől védve, erre a célra szolgáló zárt konténerben vagy egyéb szállítóeszközben kell szállítani.  
Tilos az endoszkópok tárolása vagy szállítása az endoszkóp kofferben!  
Az endoszkóp koffert csak a hibás készülék szervizbe történő szállítására szabad használni!  
AZ ENDOSZKÓP-TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS FERTŐTLENÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI  
Az endoszkóp optikájának öblítésére szolgáló optikaöblítő-palackot steril vízzel kell megtölteni. Használat után az öblítő-palackot és a csatlakozó tömlőt munkanaponként 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  legalább egyszer fertőtleníteni kell, ha erre mód van, sterilizálni és szennyeződésektől védett helyen kell tárolni.  
Az elszívó rendszert az adapterrel és a tömlőcsatlakozásokkal együtt legalább munkanaponként meg kell tisztítani és fertőtleníteni. Munkanapok között szárazon és szennyeződésektől védett helyen kell tárolni.  
Az endoszkóp tartozékok tisztítását kézzel, kefével vagy ultrahangos műszertisztító gépben lehet elvégezni. A tisztításhoz fehérjéket bontó (enzimatikus folyadék) vagy egyfázisú, fehérjéket nem koaguláló ill. nem habzó tulajdonságú műszerfertőtlenítő szer oldata alkalmazható.  
Az ultrahangos műszertisztító gépben a műszertisztító oldatot leg-alább munkanaponként, de látható elszennyeződés esetén azonnal cserélni kell.  
Az ultrahangos műszermosogató készülék műszer-kosarának méreteit úgy kell megválasztani, hogy a műszer a tisztító oldatba teljesen belemerüljön. A műszertartó kosarat nem szabad szétszedett és előtisztított alkatrészekkel túlterhelni, mert ún. ultrahang-árnyékok keletkeznek és a rezgések nem tudják kifejteni hatásukat.  
Az enzim tartalmú műszertisztító oldatok esetében a gyártó által előírt hőmérsékletű oldatot kell használni.  
Tekintettel arra, hogy az ultrahangos tisztító berendezés munkaterében a tisztító oldat hőmérséklete az üzemeltetés során emelkedhet, az enzimes tisztító oldatok alkalmazásánál biztosítani kell, hogy az oldat hőmérsékleti optimuma ne lépje túl a megengedett mértéket.  
Az ultrahangos berendezésben a tisztító oldat hőmérsékletét a berendezésnek automatikusan szabályoznia kell. Az ultrahangos berendezésekben a 30-50 kHz üzemi frekvencia alkalmazása ajánlott.  
Az endoszkóp tartozékok fertőtlenítésénél – amennyiben a gyártó erre lehetőséget ad – előnyben kell részesíteni a termodezinfekciós eljárást.  
Az endoszkóp fertőtlenítőszerek többségét kézi fertőtlenítésre fejlesz-tették ki, ezért a gépi fertőtlenítéshez történő alkalmasságot a fertőtlenítőszer gyártójának külön igazolnia kell.  

A FLEXIBILIS ENDOSZKÓPOK FERTŐTLENÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE  
Az endoszkópok és az endoszkóp tartozékok a lehetséges mikrobiális szennyeződései, valamint az ebből adódó, a betegeket és az egészség-ügyi személyzetet egyaránt veszélyeztető fertőzés kockázata indokolttá teszi az endoszkópok és az endoszkóp tartozékok rendszeres vizsgálatát. A fekvő- és járóbeteg-ellátásban működő endoszkópos vizsgáló-helyek eszközeinek rendszeres mikrobiológiai ellenőrzése különösen fontos abban az esetben, ha az eszközök tisztítása/fertőtlenítése kézi, vagy félig automatikus módon történik.  
A rendszeres ellenőrző vizsgálatok végzése az egészségügyi szolgáltató feladata. Az egészségügyi hatóság a szolgáltató által végzett ellenőrző vizsgálatok megtörténtét ill. eredményét ellenőrzi.  
Az ellenőrző mikrobiológiai vizsgálatok eredményének függvényében megtett, endoszkópok tisztításával, fertőtlenítésével kapcsolatos intézkedéseket dokumentálni kell.  
A mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatok gyakorisága  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Minden használatban lévő endoszkópot legalább évente egyszer mikrobiológiailag ellenőrizni kell;  
 Az endoszkópok javítását követően szintén szükséges a készülék fertőtlenítését, majd a mikrobiológiai ellenőrzést elvégezni;  
 Kézi, illetve részben kézi tisztítás/fertőtlenítés esetén negyedéves gyakorisággal szükséges a mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése. (Amennyiben a negyedéves ellenőrzések eredményei kifogástalanok, az ellenőrzéseket elégséges félévente elvégezni);  
 Az automata kemotermo-dezinfekció esetén féléves gyakorisággal szükséges a mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatokat elvégezni (amennyiben a féléves ellenőrzések eredményei kifogástalanok, elegendő a vizsgálatok egyéves gyakorisággal történő végzése);  
 Amennyiben a mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatok eredménye kifogásolható, a hiba elhárítását követően az ellenőrzést meg kell ismételni.  

 
AZ ENDOSZKÓPOK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS FERTŐTLENÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI  

1. Az endoszkópok tisztításának és fertőtlenítésének részletes szabályai  
1.1. Előtisztítás  

 Az előtisztítást közvetlenül a vizsgálatot követően kell elvégezni.  
 A vizsgálat után már az endoszkóp eltávolításakor a bevezető részről a durva szennyeződést egyszer használatos kendővel le kell törölni.  
 Az endoszkóp disztális végét tisztító oldatba merítve váltakozva kell működtetni az elszívó és a levegő-víz szelep, esetleg tisztító szelep alkalmazásával. A tisztító oldatot és a levegőt az endoszkóp csatornákon kell átszívatni, és eközben meggyőződni a csatornák átjárhatóságáról és működőképességéről.  
 Ezt követően a csatornákat levegővel kell kifúvatni.  
 Az endoszkópot el kell választani az optikaöblítő-rendszertől, csatlakozó tömlőtől, az elszívó tömlőtől és a fényforrástól.  
 Ezután az endoszkópot zártan a tisztító térbe (helyiségbe) szállítjuk.  

1.2. Tömítettségi vizsgálat  
 A video-endoszkópoknál az elektromos érintkezők védelmére a víztől védő kupakot kell feltenni.  
 Az endoszkópot a tisztító oldattal töltött edénybe (medencébe) fektetjük.  
 Minden szelepet és a disztális végen a kupakot levesszük és a tisztító oldatba helyezzük.  
 A tömítettség-vizsgálatot a gyártó adatainak megfelelően kell elvégezni.  
 Ha a tömítettség-vizsgálat eredménye átlyukadásra utal, az endoszkóp tisztítását nem szabad folytatni. A külső köpenyt műszer-fertőtlenítő szerrel kell letörölni, a csatornákat sűrített levegővel kiszárítani, majd védőfólia tasakba becsavarva a szállító kofferbe helyezzük és „nem tömör, nem fertőtlenített” megjegyzéssel ellátva kell a szervizbe szállítani.  

1.3. Kézi tisztítás  
 A tisztító oldatot a gyártó előírása szerint előkészíteni.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   A tömítettség-vizsgálat megfelelő eredménye esetén az endoszkópot a tisztító oldatba teljesen bemerítve kell elhelyezni.  
 A tisztítás minden lépését a tisztító oldat felszíne alatt kell végezni, ügyelve arra, hogy a szennyezett folyadék ne fröccsenjen ki  
 Az endoszkóp külső köpenyét szálmentes, egyszer használatos kendővel tisztítjuk meg.  
 A csatorna- és szelepnyílásokat, a disztális véget és a vezérlő részeket puha kefével minden oldalról kell megtisztítani.  
 Duodenoszkópoknál az Albaran-kart középső helyzetbe állítani, és puha kefével megtisztítani.  
 A kefével történő mechanikus tisztításnál minden hozzáférhető csatornarendszert erre a célra szolgáló, fertőtlenített, hajlékony kefével kell többször végigtisztítani addig, amíg a kefe az áthúzás után tiszta nem marad. Minden szelepet és disztális kupakot szintén puha kefével tisztítunk meg.  
 Minden csatornát a készülékhez rendszeresített adatperrel és öblítő feltéttel kötjük össze, majd tisztító oldattal öblítjük át, hogy az összes fellazult részecske eltávozzék.  
 A tisztító keféket megtisztítani és fertőtleníteni kell.  

1.4. Köztes öblítés  
 Az endoszkópot és a tartozékokat (szelepeket és tisztító keféket) tiszta, vezetékes vízzel feltöltött tisztító kádba (medencébe) kell helyezni és minden csatornát alaposan átöblíteni.  
 Minden csatornát levegővel kell átfúvatni.  

1.5. Fertőtlenítés  
 A megtisztított endoszkópot a tartozékokkal együtt a fertőtlenítő oldatba teljesen bemerítve helyezzük el.  
 Minden csatornát a készülékhez rendszeresített adapterekkel és öblítő feltétekkel fertőtlenítőszer oldattal légbuborék mentesen kell feltölteni.  
 Az öblítő adaptert és feltéteket a fertőtlenítőszer oldat felszíne alatt kell levenni.  
 A kádat (medencét) zárófedéllel fedjük le.  
 A fertőtlenítőszer előírt koncentrációját és behatási idejét pontosan be kell tartani.  
 A fertőtlenítőszer oldat betöltésének időpontját pl. a kádon (medence oldalán) tüntetjük fel.  
 A fertőtlenítő oldat cseréjénél a kádat (medencét) mechanikusan megtisztítva kell fertőtleníteni.  

1.6. Utóöblítés  
 Az endoszkópot és az endoszkóp tartozékokat egyszer használatos kesztyűvel vesszük ki a fertőtlenítő oldatból.  
 A csatornákat sűrített levegővel kell kifúvatni.  
 A fertőtlenített endoszkópot és a tartozékokat mikrobiológiailag megfelelő (steril) vízzel megtöltött kádba (medencébe) helyezzük. Minden készülékhez friss vizet kell használni.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   Az endoszkóp külső felületeit és minden csatornáját mikrobiológiailag megfelelő (steril) vízzel kell le-, illetve átöblíteni.  
 A szelepeket öblítő víz alatt alaposan át kell öblíteni.  

1.7. Szárítás és tárolás  
 A le-, illetve átöblített endoszkóp minden csatornáját sűrített levegővel gondosan szárazra kell fúvatni.  
 Az endoszkóp külső köpenyét egyszer használatos kendővel szárítjuk le.  
 Ezt követően elvégezzük az endoszkóp funkció-vizsgálatát.  
 Az így előkészített endoszkóp ismét alkalmazható.  
 Az endoszkópot teljesen kiszárítva, portól védve, felfüggesztve, speciális endoszkóp-szekrényben kell tárolni.  
 A szelepeket megszárítjuk és zártan, pormentes helyen tároljuk.  
 A tároláshoz a szelepeket nem kell az endoszkópba beszerelni.  

2. Endoszkópok részben készülékben végzett tisztításának és fertőtlenítésének szabályai  
2.1. Előtisztítás  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.1. pontjában előírtakkal)  
2.2. Tömítettség-vizsgálat  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.2. pontjában előírtakkal)  
2.3. Kézi tisztítás  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.3. pontjában előírtakkal)  
2.4. Köztes öblítés  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.4. pontjában előírtakkal)  
2.5. Az endoszkóp-fertőtlenítő készülék üzemeltetése  
 A megtisztított endoszkópot minden tartozékával együtt a fertőtlenítő kádba (medencébe) helyezzük.  
 Minden csatornát a készülékhez rendszeresített adapterekkel és öblítő feltéttel a tömlő és a szivattyú-rendszerhez csatlakoztatjuk.  
 A fertőtlenítő kádat (medencét) a hozzá tartozó fedéllel kell lefedni.  
 A fertőtlenítő programot megindítjuk.  
 A fertőtlenítőszer oldat előírt koncentrációját és behatási idejét pontosan be kell tartani.  
 A fertőtlenítőszer oldat betöltésének időpontját a fertőtlenítő kádon (medencén) rögzíteni kell.  
 Néhány endoszkóp fertőtlenítő készüléknél a fertőtlenítési rész-folyamaton kívül az utóöblítés és a szárítás is elvégezhető.  
2.6. Utóöblítés  (Megegyezik a kézi tisztítás 1.6. pontjában előírtakkal)  
2.7. Szárítás és tárolás  (Megegyezik a kézi tisztítás 1.7. pontjában előírtakkal)  
2.8. Fertőtlenítő készülékkel kapcsolatos teendők  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   A fertőtlenítő kádat (medencét) és a tömlőrendszert munkanapon-ként használat után meg kell megtisztítani, fertőtleníteni és amennyiben lehetséges, gondosan megszárítani.  
 A fertőtlenítő oldatot a készülék tartályában a gyártó előírása szerint kell cserélni (a fertőtlenítőszer oldat cseréje függ a fertőtlenítésre kerülő endoszkópok számától, ezek szennyezettségétől, valamint az állásidőtől).  
 A víztartályt, a víz tárolására szolgáló műanyag kannát használat után ki kell üríteni és a munkanap végén gondosan kiszárítani. El kell kerülni, hogy a tartályban vagy a kannában a víz álljon.  
 Amennyiben van, a steril vízszűrőt a gyártó előírása szerinti gyakorisággal ki kell cserélni.  
 Az endoszkóp fertőtlenítő készüléket a gyártó előírásának megfelelő gyakorisággal az illetékes szervizzel szükséges karbantartani.  

3. Endoszkópok speciális berendezésben történő tisztításának és fertőtlenítésének szabályai  
3.1. Előtisztítás  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.1. pontjában előírtakkal)  
3.2. Tömítettség-vizsgálat  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.2. pontjában előírtakkal)  
3.3. Kézi tisztítás  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.3. pontjában előírtakkal)  
3.4. Köztes öblítés  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.4. pontjában előírtakkal)  
3.5. A tisztító-fertőtlenítő berendezés üzemeltetése  

 A megtisztított endoszkópot a gyártó előírásának megfelelően a berendezés kosarába kell helyezni és az endoszkópot a géptípusnak megfelelő rendszerhez csatlakoztatni.  
 Az endoszkóp tartozékait (pl. szelepek, disztális kupakok, tisztító kefék) a tartozékok számára kialakított kosárba kell helyezni.  
 A megtöltött kosarakat a berendezés munkaterébe helyezzük, majd a munkatér ajtaját (fedelét) zárjuk és a megfelelő programot kiválasztva a berendezést elindítjuk.  

3.6. Az endoszkóp kivétele a berendezésből  
 Az endoszkópot fertőtlenített kézzel, vagy egyszer használatos kesztyűvel kell kivenni.  
 Az endoszkóp funkció vizsgálatát elvégezzük  
 Az esetleges elektromos érintkezőket és a csatorna-rendszereket sűrített levegővel kell kiszárítani.  
 Az így előkészített endoszkóp ismét alkalmazható.  
 A tárolásához az endoszkópot teljesen ki kell szárítani és portól védetten, felfüggesztve, speciális endoszkóp szekrényben tárolni. A szelepeket is pormentes, száraz helyen kell tárolni.  
 Tároláshoz a szelepeket nem szükséges az endoszkópba beszerelni.  
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ENDOSZKÓP-TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSÁNAK ÉS FERTŐTLENÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI  
1. Endoszkóp-tartozékok kézi tisztítása és fertőtlenítése  
1.1. Tisztítás  

 A tartozékokról a durva szennyeződést puha, tisztító oldattal átitatott kendővel töröljük le.  
 A tartozékokat amennyire lehet, szét kell szerelni és tisztító oldatba helyezni.  
 A tisztító oldat koncentrációját és behatási idejét a gyártó előírásainak megfelelően be kell tartani.  
 A tisztításhoz nem habzó tisztító oldatot kell alkalmazni, amely egyaránt alkalmas kézi és ultrahangos tisztításhoz.  
 A tisztító oldatot naponta legalább egyszer, szemmel észlelhető szennyezés esetén azonnal ki kell cserélni.  
 Az alkatrész egyes alkotó elemeit puha kendővel, szivaccsal, puha fertőtlenített kefével tisztítjuk meg.  
 A kefével végzett mechanikus tisztítást és minden további műveletet a szennyezett folyadék kifröccsenésének megelőzése céljából a tisztító oldat felszíne alatt kell végezni.  
 A váladékok és szövetmaradékok eltávolítása céljából a tisztító oldatot az alkatrészek minden csatornáját és üreges részét át kell fecskendezni.  
  A tisztítás befejezése után az alkatrészeket a tisztító oldatból fertőtlenített kézzel, vagy egyszer használatos kesztyűben vesszük ki.  

1.2. Ultrahangos tisztítás  
 Az ultrahangos tisztító készülék kosarát úgy kell megválasztani, hogy az alkatrészek a tisztító oldatban teljesen elmerüljenek.  
 Az ultrahangos tisztító készülék kosarát a szétszerelt tartozékokkal megrakjuk.  
 Az ultrahangrezgések által el nem érhető, ún. „ultrahang árnyékok”, vagyis holt terek elkerülésére a kosarakat csak kb. kétharmad részben szabad megrakni.  
 Az endoszkóp tartozékokat, pl. a biopsziás fogókat és papillótomokat feltekerve, legalább 15-20 cm átmérőjű tekercsekbe csavarva kell a kosárba rakni, a biopsziás fogókat csíptetővel rögzítve, nyitott ágakkal rakjuk a kosárba.  
 Minden csatornát és üreges teret a tisztító oldattal légbuborék-mente-sen töltjük fel.  
 A készülék munkaterének megrakása után a készüléket a hozzá tartozó fedéllel le kell fedni.  
 Az ultrahangos készüléket a gyártó által előírt időtartamig kell üzemeltetni.  
 A behatási idő letelte után az alkatrészeket a készülékből kivesszük és a tisztító oldat maradványainak eltávolítására minden csatornát, valamint üreges teret levegővel átfúvatjuk.  

1.3. Köztes öblítés  
 A megtisztított alkatrészeket vezetékes vízzel megtöltött medencébe kell helyezni. Minden öblítéshez friss vizet kell használni.  
 Az alkatrészek külső felületeit, valamint csatornáit és üreges részeit vezetékes vízzel alaposan le-, illetve át kell öblíteni.  
 Az alkatrészek minden csatornáját és üreges részeit az öblítővíz maradékának eltávolítására levegővel fúvatjuk át.  
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1.4. Fertőtlenítés  

 A megtisztított endoszkóp alkatrészeket fertőtlenítőszer oldattal meg-töltött kádba (medencébe) kell helyezni.  
 Az alkatrészek minden csatornáját, üreges belső terét légbuborék-mentesen fertőtlenítő oldattal kell feltölteni.  
 A fertőtlenítő kádat (medencét) a hozzá tartozó fedéllel fedjük le.  
 A fertőtlenítőszer koncentrációját és behatási idejét az előírásnak megfelelően be kell tartani.  
 Az alkatrészeket a fertőtlenítő oldatból egyszer használatos kesztyűben kell kivenni.  

1.5. Utóöblítés  
 A fertőtlenített alkatrészeket mikrobiológiailag megfelelő (steril) vízzel töltött kádba (medencébe) kell helyezni. Minden alkatrész-csoporthoz friss vizet kell használni.  
 Az alkatrészek külső felületeit, minden csatornáját és üreges részeit a fertőtlenítőszer oldat maradékának eltávolítására vízzel alaposan le-, illetve át kell öblíteni.  
 Az endoszkóp alkatrészeket az öblítő vízből fertőtlenített kézzel, vagy egyszer használatos kesztyűben emeljük ki.  

1.6. Szárítás és funkció vizsgálat  
 Az alkatrészek külső felületeit szálmentes kendővel, a csatornákat és az üreges részeket sűrített levegővel meg kell szárítani.  
 Az alkatrészeket összeszereljük, és helyes működésüket ellenőrizzük.  

1.7. Sterilizálás  
 A megszárított alkatrészeket az alkalmazott sterilizáló eljárásnak megfelelő sterilanyag-csomagolásba kell helyezni.  
 Az alkalmazható sterilizáló eljárást elsősorban a gyártó utasításának megfelelően kell megválasztani. A hőtűrő (un. termostabil) alkat-részek esetében elsősorban az autoklávban történő sterilizálást kell választani. A nem hőtűrő (un. termolabil) alkatrészek sterilizálása etilénoxid, vagy formaldehid gázsterilizálás, illetve plazmasterilizálás ajánlott.  
 Amennyiben az endoszkóp gyártója más módszert, illetve eltérő paramétereket nem ír elő, úgy a sterilizálást a „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztálya által időszakosan kiadott „Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások” című hivatalos szakmai-módszertani kézikönyv szerint kell végezni.  

1.8. Tárolás  
 A sterilizált alkatrészeket eredeti sterilanyag-csomagolásukban, zárt szekrényben, portól, nedvességtől és hőmérséklet-ingadozásoktól védve kell tárolni.  

2. Endoszkóp alkatrészek tisztítása és fertőtlenítése speciális tisztító-fertőtlenítő berendezésben  
2.1. Tisztítás  

(Megegyezik a kézi tisztítás 1.1. pontjában előírtakkal)  
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(Megegyezik a kézi tisztítás 1.2. pontjában leírtakkal)  

2.3. Köztes öblítés  
(Megegyezik a kézi tisztítás 1.3. pontjában előírtakkal.)  
2.4. Fertőtlenítés  

 A tisztító-fertőtlenítő berendezésen a kiválasztott programot beállítjuk, majd a berendezést elindítjuk.  
 A program lefutása után ellenőrizni kell, hogy minden program-lépés megtörtént-e és minden ellenőrzési paraméter teljesült-e.  
 A berendezés kinyitása után az alkatrészeket egyszer használatos kesztyűben kell kiemelni.  
 Az alkatrészek külső felületeit szálmentes kendővel, a csatornákat és üreges részeket sűrített levegővel szárítjuk meg.  

2.5. Funkció ellenőrzés és alkatrészápolás  
 A megszárított alkatrészeket összeszereljük, és helyes működésüket ellenőrizzük.  
 Az alkatrészek ápolásához ápolószert csak szükség esetén ajánlott alkalmazni, mert az ápolószerek befolyásolhatják a sterilizálás eredményességét.  

2.6. Sterilizálás  
(Megegyezik az 1.7. pontban előírtakkal)  

2.7. Tárolás  
(Megegyezik az 1.8. pontban előírtakkal)  
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6. III. sz. Melléklet: Takarítási Szabályzat az Egynapos sebészeti részlegen 
 TAKARÍTÁSI SZABÁLYZAT - Egynapos sebészeti részleg -   I. A műtőblokkon kívüli Egynapos sebészeti részleghez tartozó helyiségek takarítása az intézmény és a közreműködő között létrejött szerződés szabályozza.  II. Műtőblokk takarítási rendje  Cél: a műtőblokk asepsis megvalósítása érdekében biztosítani a műtőblokk helyiségeiben a padlón és a falburkolatokon, valamint a berendezési tárgyakon, felszereléseken lévő pathogén mikroorganizmusok elpusztítását, inaktiválását fertőtlenítő hatású tisztítószerek oldataival és mechanikus módszerrel kombinálva. Ezt az állapotot és a szabályozott légcserét a műtétek időtartama alatt, a lehetséges mértékben fenn kell tartani.  Alkalmazási terület: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Egynapos sebészeti részleg. 

 padlózat  
 falburkolatok  
 nyílászárók  
 épületgépészeti felszerelések  
 berendezési tárgyak, bútorok  

Alkalmazott fertőtlenítő szerek 
 Padlózati felületekre: Metasept-forte, Virucid, Bradophen H 1 %-os oldat, Incidur 2 %-os oldata,  Felületfertőtlenítő szerek:  Incidin extra N, Descosal, Sanalk, Plus, Sanalk Clean, Baridez, Bradolin (szórófejes)  Eszközfertőtlenítő szerek: Haemosol, Instru-med, Spovirid,  Mikrozid AF Liquid, Lysetol,Titan Dis Liquid Sekusept extra,   Folyamatleírás   1. Napi takarítás  A műtét megkezdése előtt az előző nap tisztára kialakított műtőt ismételten takarítani kell. A műtő lámpáit, berendezési tárgyakat fertőtlenítő oldattal át kell törölni. A műtő, és a hozzátartozó helyiségek padlózatát - az erre a célra kijelölt eszközök használatával - fel kell mosni, a szakma szabályainak megfelelő koncentrációjú dezinficiáló szerrel. A csak erre a célra kijelölt edénybe kimérjük mérőhengerrel a fertőtlenítő oldatot, és ezt egészítjük ki csapvízzel a szer használati utasítása szerinti mennyiségre (általában 10 literre). 10 liter fertőtlenítőszer általában 50-60 m2 felület fertőtlenítésére alkalmas, utána ki kell cserélni az oldatot, a felmosóruhát ki kell öblíteni, folyó meleg vízzel. Eltérő hígítási arány tilos, mert ez a szükséges fertőtlenítő hatás elmaradását okozhatja. 
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  A fertőtlenítéshez használt oldatot, csak az erre kijelölt helyen szabad kiönteni (tilos a bemosakodó csapba, vagy a műszermosóba önteni!) Fontos, hogy az alkalmazott vegyszerek hatásainak ismertetése, szükség esetén a szer közömbösítésére vonatkozó előírások mindenkor, minden dolgozó számára elérhetőek legyenek.   A vegyszerek tárolása, szintén az előírásoknak megfelelően, az eredeti címkével ellátva történik. Elhelyezésükre sz.e. " robbanószekrényt " biztosítunk. Műtétek között a műtőasztalt, és a padlózatot fertőtleníteni kell. A napi műtétek befejezése után a műtőasztalt, a műtőlámpák felületét, a klf. vezetékeket, és csöveket fertőtlenítőszerrel átitatott ruhával kell áttörölni. A műtő bútorzatát lemosással, a padlózatot felmosással kell fertőtleníteni. Felmosásnál először a berendezési tárgyak, műszerelő asztal, doboztartó állványok stb. helyét kell felmosni, azokat a helyükre rakva lehet tovább a padlózatot mosni. Ugyanígy kell takarítani a kiszolgáló helyiségeket is.  Erre a célra kiválóan alkalmasak a már felsorolt egyfázisú fertőtlenítőszerek (pl. Metasept-Forte, Virucid, Bradophen H 1 %-os, Incidur 2 %-os oldata). Az egyfázisú fertőtlenítőszereket hagyni kell a felületre rászáradni, a megfelelő fertőtlenítő hatás elérése érdekében. Fontos, hogy a műtőterem és berendezési tárgyak takarítását, valamint a kiszolgáló helyiségek takarítását más-más eszközökkel (vödör, felmosófa, felmosóruha) kell végezni (megkülönböztetés történhet pl. más-más színű eszközökkel pl.piros-kék), amennyiben kétvödrös takarító kocsi nem áll rendelkezésre.  A kék vödörben a fertőtlenítőszer, ebbe mártjuk a felmosó mopot, és a használt moppot a pirosba csavarjuk ki. A kiszolgáló helyiségek takarításához másik kocsit kell alkalmazni. A kocsikat használat után fertőtleníteni kell. Tárolásuk során. figyelembe kell venni az idevonatkozó tűz- és balesetvédelmi előírásokat.  Bármelyik módszert alkalmazzuk, használat után a felmosóruha (mopp) textília baktériummentességét fertőtlenítő mosatással kell biztosítani. Csak tiszta, fertőtlenített, száraz felmosóruhát szabad alkalmazni, amit tiszta helyen becsomagolva (műanyag zsák) tárolunk a felhasználásig. Valamennyi septicus, vagy asepticusnak indult, de műtét során fertőzöttnek talált seb műtétjének a befejezése után el kell végezni a műtő berendezési tárgyainak, valamint a padlózat fertőtlenítő takarítását, asepticus műtő esetén, zárófertőtlenítést kell végezni.  A munkafolyamat során nyert, szövettani vizsgálatra kerülő anyagokat, a szakmai szabályoknak megfelelően kell tárolni, és továbbítani.  A nap során keletkezett kommunális, és veszélyes hulladékokkal szigorúan az idevonatkozó ISO szabályok alapján kell eljárni.  Soron kívüli esemény, járvány előfordulása idején mindenkor követni kell az ANTSZ tiszti főorvosának utasításait.  Kiemelt feladat, a takarítással kapcsolatos dokumentációk pontos, naprakész vezetése.    



 

 59 

SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   2. Heti takarítás 
A műtőt, és a kiszolgáló helyiségeket hetente egyszer zárófertőtleníteni kell. Ez kiterjed a műtőre, (műtő bútorzatára, padlózatára, orvosi gépeire) előkészítőre, bemosakodóra, ébredőre, folyosóra. Takarítás előtt a műtő helyiségeiből, a mozgatható tárgyakat, eszközöket ki kell vinni az előkészítőbe, vagy a folyosóra. A takarítás a műtőlámpa tisztításával kezdődik. Ezután következik a falak burkolatának, a műtőasztalnak a lemosása, majd a padlózat gépi, kézi súrolása. A gép használata csak a műtőblokk területén alkalmazható. A gépeket használat után fertőtlenítésre kerül. A padlózat felszáradása után, a már fertőtlenített tárgyakat, gépeket a műtőbe vissza kell vinni, és ezután következik a kiszolgáló helyiségek, és azok berendezéseinek, a fent leírt módon, és sorrendben történő fertőtlenítő takarítása. A heti takarítás során, a műtő területén lévő vízcsapok szűrőjét is le kell szerelni, vízkőoldóba beáztatni, majd kefével átmosni, és tiszta vizes öblítés után hidegsterilizáló oldatba helyezni, tömítőgumival együtt. A behatási idő lejárta után steril gumikesztyűben kell a fertőtlenített eszközöket visszaszerelni. Ekkor kell elvégezni a gurítható állványok, szállítókocsik karbantartását, a kerekek olajozását stb.  3. Havi takarítás 
Havonta el kell végezni a műtő zárófertőtlenítését, a heti takarításnál leírt módon, kiegészítve minden helyiség, és a benne lévő szekrények, polcok külső, és belső takarítását, valamint a fal, mennyezet, ablakok, ajtók, klímarácsok hozzáférhető részeinek, és minden berendezési tárgy fertőtlenítőszeres lemosását. Nem maradhat ki egyetlen terület sem. Havi takarításnál a csaptelepek kifolyó részeit autoklávban sterilizálni kell, és sterilizálás után a heti takarításnál leírt módon visszaszerelni.  Fontos, hogy a műtő területén a csapokból baktériummentes víz folyjék. Nem a csapvíz, hanem a csapszerelvények válhatnak fertőzötté! Ekkor végezhetők el a folyamatos üzemeltetés érdekében a különböző műszaki karbantartási munkák is.  4. Éves takarítás 
Az éves takarítás keretében lehet elvégezni a mennyezetek, nyílászárók, és a burkolat javítási munkáit, festéseit. A műtők takarítása tekintetében nem szabad különbséget tenni septicus, és asepticus műtő között. Ugyanúgy kell végezni a fertőtlenítő takarítást, mint az asepticus műtőkben, de ha indokolt, zárófertőtlenítést naponta kell végezni.  5. Műtét közi takarítás 
Két műtét között a műtőasztalt le kell fertőtleníteni, a padlót le kell mosni.  6. Napi zárótakarítás 
A műtéti program végén a felszerelési tárgyakat, berendezéseket, falburkolatot 2 méter magasságig le kell fertőtleníteni, a padlót le kell mosni. A takarítás befejezése után az eszközöket is fertőtleníteni kell. A felmosó vödröt fertőtlenítőszeres oldattal átitatott csak erre a célra használt ruhával áttöröljük, majd fertőtlenítő oldatba 30 percre belehelyezzük a felmosó ruhát.  
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.  7. Felelősségi szintek A takarítás irányítása a műtősnő szakasszisztens feladata. A művelet elvégzéséért felelős a műtőssegéd illetve a betanított takarítónő. Ezen folyamatokat dokumentáltan ellenőrzi a műtős szakasszisztens, sz.e. az esetmenedzser, a higiénikus szolgálat és a részlegvezető főorvos.  Ellenőrzés módja Művelet végrehajtásának megtekintése, dokumentálása (ezen melléklet részét képező Takarítás Ellenőrző Lap), higiénikus szemle alkalmával laboratóriumi mintavétel bakterológiai vizsgálatra.  8. Légcsere A műtőben a levegő páratartalmát, hőmérsékletét, és a szellőzést túlnyomásos, automata légkondicionáló klímaberendezés biztosítja. A mesterséges szellőztető berendezés folyamatosan, egyenletes nyomáson, előírt időközönként cserélt szűrőbetétekkel működik. (lásd.: Műszaki leírás)    
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SZEI - SZAKMAI PROGRAM  2013.   TAKARÍTÁS ELLENŐRZŐ LAP – MŰTŐ TERÜLETE 
Napi takarítás Év: 2012. Hónap: 

Napi takarítás megtörtént (aláírás) Heti nagytakarítás Megjegyzés 
1.  Dátum: Ellenőrizte:  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  Dátum: Ellenőrizte:  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  Dátum: Ellenőrizte:  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  Dátum: Ellenőrizte:  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  Dátum: Ellenőrizte:  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.    
 Szentendre, 2012. december 18.    Dr. Pázmány Annamária                intézményvezető 


