
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL TÁRSULÓ FERTŐZÉSEK (EETF) 
Az egészségügyi ellátással társuló fertőzések, melyek „noszokomiális” vagy „kórházi” 
fertőzésekként is ismertek, azokat a fertőzéseket jelentik, amelyek egy betegnél jelennek meg 
az egészségügyi ellátási folyamat során egy kórházban vagy egészségügyi egységben, 
fertőzés, mely nem volt jelen vagy nem lappangott a felvétel időpontjában. 
Az EETF bármilyen olyan kerettípusban érintheti a betegeket, ahol ezek ellátásban részesülnek 
és elbocsátás után is jelentkezhetnek. Sőt, ezek az EETF-ek magukban foglalják a 
foglalkoztatási fertőzéseket az orvosi-egészégügyi személyzet körében. Az EETF a 
leggyakoribb ellenhatás az orvosi szolgáltatások nyújtásának ideje alatt és a jelen pillanatig 
egyetlen orvosi intézmény vagy ország nem jelentheti ki, hogy megoldotta ezt a problémát.1 

A Fertőzések Megelőzési és Ellenőrzési Programjai  
Mindegyik egészségügyi egységben alkalmazásra került egy fertőzés-megelőzési és ellenőrzési 
program (FME), amely szükségletek függvényében változik. Számos megelőzési és ellenőrzési 
intézkedés egyszerű és olcsó, viszont felelősséget és a beidegződött magatartások változását 
követeli meg az egészségügyi személyzet rutinjában – a kezek higiéniájának fokozása, a 
szabványos elővigyázatossági intézkedések betartása, stb.2 

1. EVsz, https://www.who.int/infection-prevention/publications/burden_hcai/en/ 

2. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate 
asistenței medicale în unitățile sanitare. 

Az egészségügyi ellátással társuló fertőzések előfordulásának 

gyakorisága Romániában a 1995-20163 közötti időszakban 
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Az EETF Romániában  

Az 1995-2015 évekre jegyzett eredmények az EETF 
előfordulási gyakoriságának rendkívül alacsony szintjét 
mutatja, ezek típusú fertőzés romániai kórházakban való alul-
jelentése és alul-diagnosztizálása miatt. 

A 2015. évre számított előfordulási gyakoriság 0,33%. Az 
EETF 2016-ban is egy alulbecsült kórtan maradt, az 
elbocsátott betegek összességének 0,44%-os számolt átlagos 
előfordulási gyakoriságával, a romániai kórházak többségének 
statisztikai jelentései alapján.3 

A 2017. évben jelentett EETF száma 19607 eset volt, melyből 
a legtöbb emésztési (8019), légzési (3549), húgyúti (2568) és 
műtéti seb (2297). A legtöbb EETF esetet Bukarestben (5246 
eset) és Iași (2469 eset), Kolozs (1720) és Temes (1525) 
megyékben jelentették.4 

3. CARMIN-ROM 2016 http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-
supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-
microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file 
4. INSP-CNSISP, http://cnsisp.insp.gov.ro/?q=content/date-statistice-0 

AZ EETF Európában  

Az EETF átlagban a betegek 7%-át érinti a 
fejlett országokban, illetve a betegek 15%-áy a 
gyengén és közepesen fejlett országokban. 

Európában feltételezhetően kb. 80000 kórházi 
beteg szenved legalább egyszer EETF-ben, 
bármely adott napon. A fertőzések 
megelőzésének és ellenőrzésének egyszerű és 
olcsó intézkedései (FME), mint a kezek 
megfelelő tisztán tartása, > 50%-al 
csökkentheti az EETF gyakoriságát.5 

A 2016. évben 15 ország jelentett 1159 
kórházból és 1451 Intenzív Terápiás osztályból 
gyűjtött adatokat: Belgium, Csehország, 
Észtország, Franciaország, Németország, 
Magyarország, Olaszország, Litvánia, 
Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, 
Szlovákia, Spanyolország és Skócia.6 

5. EVSz: 
http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en/ 
6. ECDC, HAI-Net, 2016 
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