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1. Bevezetés 

 
Az egészségügyi ellátással összefüggő (nosocomialis) fertőzések és járványok 
felügyeleti rendszerének működtetése a fertőzések megelőzésének egyik 
legfontosabb eleme. A gyűjtött surveillance adatokra alapozott célzott 
intézkedések révén lehetséges a további fertőzések kialakulásának és 
továbbterjedésének megakadályozása az egészségügyi intézményekben. 

Az egészségügyi ellátásban részesülő egyének szervezete sokszor legyengült, 
igen fogékony a fertőzésekre. Ezért – ha különböző mértékben is – az 
egészségügyi ellátás valamennyi szintjén megvan a lehetősége a nosocomiális 
járványok kialakulásának, különösen akkor, ha az infekciókontroll előírásokat az 
egészségügyi dolgozók és/vagy az ellátottak részben vagy egészében nem 
tartják be. 

A járványok felderítése és kivizsgálása során szerzett (a kórokozóra, a terjedési 
módra, a rezervoárra és a fogékony szervezetre vonatkozó) információk, illetve 
tapasztalatok segítségével lehetővé válik a hasonló nosocomiális fertőzések 
korai felismerése, ezzel újabb halmozódások és járványok elkerülése vagy 
eszkalálódásuk megelőzése. 

A nosocomiális járványok leggyakoribb kórokozói időről időre változnak. 
Napjainkban a multirezisztens kórokozók (jellemzően multirezisztens 
baktériumok) szerepelnek az egészségügyi ellátással összefüggésbe hozható 
járványok gyakori kóroki tényezőjeként, illetve jelenleg az aktuálisan zajló 
országos COVID-19 járvány okán a SARS-CoV-2 vírus okozta kórházi 
járványok is nagyobb számban alakulnak ki. 

A terjedési mód tekintetében a nosocomiális járványok többsége kontakt úton 
(az egészségügyi dolgozók kontaminálódott keze, illetve az egészségügyi 
ellátás során alkalmazott kontaminálódott eszközök közvetítésével) terjed, de 
számos esetben a járvány kialakulása közös terjesztő tényezőre 
(kontaminálódott gyógykészítményre, élelmiszerre, ételre, anyatejre) vezethető 
vissza. Bizonyos esetekben az élettelen környezet (víz, hulladék) is szerepet 
játszik a terjedésben.  

Az egészségügyi ellátórendszerben számolni kell a lakosság körében járványt 
okozó, légúti és cseppfertőzéssel terjedő kórokozók (pl. SARS-CoV-2, 
influenza, varicella) és feko-orális úton terjedő kórokozók (pl. norovírus) 
megjelenésével. Az ilyen kórokozók által okozott, ún. nem specifikus (pl. légúti, 
enterális) nosocomialis járványokban nagy számú megbetegedéssel és az 
egészségügyi személyzet jelentős érintettségével is számolni kell. Ezzel 
szemben a kifejezetten az egészségügyi ellátórendszer keretein belül kialakuló, 
ún. specifikus nosocomiális járványok (pl. sebfertőzés, véráramfertőzés) 
jellemzően nem járnak nagyszámú megbetegedéssel, de a kimenetelek 
általában súlyosabbak. 
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2. A surveillance célkitűzései 

2.1. Országos célok (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

• A hazai egészségügyi szolgáltatóknál kialakult nosocomialis 
halmozódások, járványok folyamatos, országos szintű monitorozása. 

• A hazai egészségügyi szolgáltatóknál kialakult nosocomialis 
halmozódások, járványok gyakoriságának, jellemzőinek elemzése, az 
adatok visszacsatolása. 

• Szükség esetén az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és 
járványok célzott, országos megelőzési módszereinek kidolgozása. 

2.2. Fővárosi/megyei, kerületi/járási célok (Egészségügyi hatóság) 

• Az illetékességi területen működő egészségügyi szolgáltatóknál kialakult 
nosocomialis halmozódások, járványok folyamatos, fővárosi/megyei, 
illetve kerületi/járási szintű monitorozása, illetve a szakmai felügyeleti 
tevékenység keretében a halmozódások, járványok hatósági kivizsgálása 
és szükség esetén megelőző intézkedések elrendelése. 

• Az illetékességi területen működő egészségügyi szolgáltatóknál kialakult 
nosocomialis halmozódások, járványok gyakoriságának, jellemzőinek 
elemzése, az adatok visszacsatolása. 

2.3. Intézményi célok (Egészségügyi szolgáltatók) 

• A kialakult nosocomialis halmozódások, járványok folyamatos, helyi 
szintű monitorozása, a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében 
az észlelt halmozódások, járványok bejelentése. 

• A kialakult nosocomialis halmozódások, járványok gyakoriságának, 
jellemzőinek elemzése, az adatok visszacsatolása.  

• Szükség esetén az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és 
járványok célzott, helyi megelőzési módszereinek kidolgozása. 

 
 
Mindezek annak érdekében, hogy a hazai egészségügyi szolgáltatóknál: 

• Csökkenjenek a fertőzések külső rizikótényezői, valamint a fertőzések 

halmozott, járványos előfordulása; 

• Erősödjön a betegellátók infekciókontroll gyakorlata; 

• Fejlődjön a surveillance struktúra és tudás; 

• Fejlődjön a kórokozók és antibiotikum rezisztenciájuk monitorozása, a 

multirezisztens kórokozók időben történő detektálása, a hatékonyabb 

antibiotikum politika/stewardship működtetése; 

• Növekedjen az egészségügyi ellátás és a betegbiztonság színvonala. 
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3. A surveillance módszertana 
 

3.1. A jelentés rendje (folyamatos, jogszabály szerint kötelező)1 

A hazai egészségügyi szolgáltatókat jogszabály kötelezi az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések halmozódásainak, járványainak a felismerést 
követő haladéktalan elektronikus jelentésére és az adatok folyamatos 
aktualizálására az Országos Szakmai Információs Rendszeren (OSZIR) 
keresztül. A jelentési kötelezettség az év valamennyi napjára nézve fennáll. A 
betegellátó köteles teljes és pontos adatokat jelenteni, az adatokat 
folyamatosan karbantartani, aktualizálni. Az OSZIR-ban az egészségügyi 
szolgáltató által rögzített adatok hivatalos adatközlésnek tekintendők.  

3.2. A jelentésre kötelezettek köre 

Az egészségügyi szolgáltató, betegellátó fogalma igen széles körű, 
beleértendőek az aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátó intézmények, a 
rehabilitációs intézmények, a járóbeteg-szakellátók (pl. művese-állomások, 
fogászatok, endoszkópos klinikák), az egynapos sebészeti központok.  Minden 
ellátási szint és típus esetében vannak kiemelt fertőzési kockázatok, így 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, halmozódások, járványok 
bármely betegellátónál kialakulhatnak. A halmozottan, járványosan jelentkező 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések bejelentése a jogszabály szerint 
valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozik, nem csak a kórházakra.  

3.3. Jogszabály szerinti definíciók 2¸ 3   

Halmozódás: egy adott tünetegyüttesnek, fertőző betegségnek vagy 
kórokozónak meghatározott térben és időben történő átlagosnál gyakoribb 
előfordulása. 
 
Járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy 
egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, 
illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két 
egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal 
alátámasztható. 
 
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés: a betegnél, az egészségügyi 
dolgozónál, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatba kerülő más 
személynél (például önkéntes segítő, látogató) az egészségügyi ellátás során 
kialakult fertőzés. 

 
1 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 
2 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 
3 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 
tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
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Nosocomialis (kórházi) fertőzés: azon egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzés, melyet a beteg, az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi 
ellátással kapcsolatba kerülő más személy a fekvőbeteg-szakellátás során 
szerez, és amely az intézményi felvételkor lappangó formában sem volt jelen.
       
A fenti definíciók alkalmazása alapján kell megítélnie az egészségügyi 
szolgáltatónak a területileg illetékes egészségügyi hatóság szakembereivel 
együttműködve, hogy kialakult-e, fennáll-e egészségügyi ellátással összefüggő 
(nosocomialis) fertőzések halmozódása, járványa.  

3.4. A járványkivizsgálásáért felelős szervek 

Magyarországon az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
halmozódásainak, járványainak kivizsgálása, valamint a szükséges 
intézkedések elrendelése és az intézkedések betartásának ellenőrzése az 
érintett egészségügyi szolgáltató együttműködése mellett a területileg illetékes 
egészségügyi hatóság irányításával történik.  A vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatköröket az I. Melléklet tartalmazza. 

3.5. A járványkivizsgálás lépései (részletesen a II. Mellékletben) 

Az alábbiakban ismertetett lépések egy általános, széles körű módszertani 
áttekintést adnak a járványkivizsgálások menetéről. A halmozódások, járványok 
jelentős részénél a klinikai, higiénés, epidemiológiai és mikrobiológiai (humán 
és környezeti) adatok leíró összegzése elegendő a halmozódás, járvány 
okainak vagy valószínű okainak és a terjedési mód azonosításához (pl. nem 
specifikus légúti járványok esetén). Ugyanakkor specifikus nosocomialis 
járványoknál jellemző – különösen akkor, ha negatívnak bizonyulnak a 
járványkivizsgálás keretében levett környezeti, eszköz, gyógykészítmény stb. 
minták –, hogy elemző epidemiológiai vizsgálat szükséges a járvány 
kialakulásához vezető okok, tényezők feltárásához.   

Bár didaktikai okokból „lépcsőzetes” a módszertan ismertetése, és általában 
véve a járványkivizsgálásra vonatkozik (nem csak bizonyos típusú nosocomialis 
járványok kivizsgálására), de természetesen a valóságban: 

- minden halmozódás, járvány egyedi, egyes esetekben eltérő 
megközelítések, kiterjesztett vagy további lépések lehetnek indokoltak, 
míg más esetekben nem indokolt valamennyi lépés és elem követése; 

- a lépések egy része közel egyidőben vagy folyamatosan zajlik; 

- nem feltétlenül az ismertetett sorrendben történnek meg a lépések, vagy 
egyes lépések ismétlésére kerül sor, pl. az egészségügyi hatóság 
bármikor felülbírálhatja a járványgyanú fennállását, a kórház által 
kezdeményezett adatgyűjtés módját vagy a kórház által saját 
hatáskörben elrendelt intézkedéseket.  
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A járványkivizsgálás lépései (részletesen a II. Mellékletben):4 
 
1. lépés: A diagnózis ellenőrzése 
2. lépés: Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés(ek) halmozódása, 

járványa gyanújának megerősítése 
3. lépés:  Kulcsszereplők értesítése, a halmozódás/járványgyanú 

bejelentése az egészségügyi hatóság felé 
4. lépés:  Esetdefiníció(k) felállítása az esetek azonosítására, és további 

esetek felderítése az esetdefiníció(k) alapján 
5. lépés:  Az azonnal indokolt megelőző intézkedések meghatározása és 

végrehajtása 
6. lépés: Az adatok, információk leíró összegzése, az esetek jellemzése 

személy, hely és idő szerint 
o lista létrehozása a járványhoz tartozó esetekről 
o járványgörbe készítése és elemzése 
o az adatok leíró elemzése 

7. lépés:  Higiénés szemle, célzott megfigyelések elvégzése, infekciókontroll 
hiányosságok és betegellátási problémák felmérése, a fertőzések 
elleni védekezés értékelése 

8. lépés:  Járványügyi hipotézisek megfogalmazása és vizsgálata  
o mikrobiológiai tipizáló vizsgálatok 
o környezeti mintavételezés és környezetbakteriológiai 

vizsgálatok 
o egészségügyi dolgozók és egyéb érintettek tesztelése  
o elemző epidemiológiai vizsgálatok 

9. lépés: Utánkövetés: a járványügyi hipotézisek és a megelőző 
intézkedések kiértékelése, szükség szerinti finomítása  

10. lépés:  A betegek tájékoztatása, jelentés készítése, az eredmények 
kommunikálása 

4. A surveillance helyi szervezése 

A nosocomiális járványok, halmozódások gyanújának korai felismerése és helyi 
menedzselése az infekciókontroll egyik fontos alapfeladata. Az egészségügyi 
szolgáltatóknál valamennyi egészségügyi dolgozónak és a mikrobiológiai 
laboratórium szakembereinek is felelőssége a kórházhigiénés/infekciókontroll 
szolgálat felé jelezni, ha járvány gyanúját észlelik. A járványok során 
szignifikáns a morbiditás és mortalitás, a járványok kialakulásának 
következtében bizonyos egészségügyi szolgáltatások kiesésével vagy 
szüneteltetésével kell számolni, illetve a járványok felszámolására irányuló 
intézkedések igen költségesek lehetnek. Mindezek miatt a nosocomiális 
járványok megelőzésének abszolút prioritást kell élveznie. 

 
4 Adaptált forrás: Centers for Disease Prevention and Control. The CDC Field Epidemiology Manual. 
Healthcare settings. (https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html, 
2020.10.29) 

https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html
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5. A nosocomiális járványok bejelentése 

5.1. OSZIR Nosocomiális járványok surveillance modul 

A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI 
rendelet szerint a járványokra vonatkozó adatokat az egészségügyi 
szolgáltató által infekciókontroll tevékenységgel megbízott személy, a járási 
hivatal, illetve a megyei kormányhivatal az elektronikus járványügyi felügyeleti 
rendszerbe rögzíti, és folyamatosan karbantartja.  
 
A járvány kivizsgálását végző infekciókontroll személyzet, a járási hivatal vagy 
a megyei kormányhivatal az előzetes írásos jelentésnek az elektronikus 
járványügyi felügyeleti rendszerbe történő rögzítésével tájékoztatja az 
illetékes megyei kormányhivatalt, és az NNK-t.  
 
A járvány lezajlása után, az esemény megítéléséhez szükséges információk 
összegyűjtését követően a járványt kivizsgáló infekciókontroll személyzet, a 
járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal haladéktalanul zárójelentést 
készít, és rögzíti azt az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerben. 
 
Már a járvány gyanúja is jelentendő, amelyet elsősorban az egészségügyi 
szolgáltatónak kell kezdeményeznie. Ugyanakkor a megyei kormányhivatal és 
a járási hivatal is jogosult járványgyanú bejelentésére. 
 
A bejelentett járvány adatainak napi rendszerességű aktualizálása mindaddig 
az egészségügyi szolgáltató feladata, amíg a járvány aktívan zajlik. Az OSZIR 
Nosocomialis alrendszer, Nosocomialis járványok bejelentése felületen rögzített 
„nosocomiális járványgyanú” adatai a Továbbítás gomb megnyomásáig 
szerkeszthetők maradnak a bejelentő egészségügyi szolgáltató számára. 
Amennyiben a Továbbítás gomb megnyomásra kerül, a bejelentést már csak a 
járási hivatal és a megyei kormányhivatal szerkesztheti, illetve zárhatja le. 

 

5.2. Az egyes adatmezők meghatározásai 
 

Nosocomiális járvány bejelentés 

▪ Rögzítés dátuma: Az adatlap első mentésének dátuma és időpontja (a 

rendszer automatikusan képzi és rögzíti). Az adatlap státuszától 

(piszkozat/ véglegesített/ jóváhagyott) független, nem módosul. 

▪ Járvány azonosítója: Az adatlap rendszer által automatikusan generált 
egyszeri azonosító kódja, mely az adatbázison belül eset szintű 
azonosításra alkalmas. Automatikusan rögzített kötelező adatbeviteli 
mező. 
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▪ Kórház kódja: A bejelentő kórház kódja, hozzáférési jogosultsághoz 

kötött (a rendszer automatikusan rögzíti a bejelentkezési adatok alapján). 

▪ Kórház neve: A bejelentő kórház neve, hozzáférési jogosultsághoz kötött 

(a rendszer automatikusan rögzíti a bejelentkezési adatok alapján). 

▪ Járvány besorolása: Specifikus (azaz csak vagy jellemzően az 
egészségügyi ellátó rendszer körülményei között kialakuló fertőzések [pl: 
sebfertőzés, véráramfertőzés] összefüggő esetei) vagy nem specifikus 
(azaz az egészségügyi intézményen kívüli, más közösségekben is fellépő 
fertőzések [pl: légúti, enterális, egyéb] összefüggő esetei) a járvány. 

▪ Járvány típusa / fajtája: A járványban előforduló esetek kórformája 
(specifikus járvány esetén: véráramfertőzés, sebfertőzés, húgyúti 
fertőzés, pneumónia, bőr- és lágyrészfertőzések, specifikus enteritis, 
kevert kórforma vagy specifikus–egyéb; nem specifikus járvány esetén: 
enterális, légúti fertőzés vagy nem specifikus–egyéb). 

▪ Járvány kezdete: Az első megbetegedés kialakulásának időpontja. Ha az 
első eset kolonizáció volt, akkor a mintavétel dátumát kell megadni. 
Kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező, amely év/hó/nap 
dátumformátumban vagy a dátumválasztó segítségével adható meg. 

▪ Járvány vége: Az utolsó megbetegedés kialakulásának időpontja. Ha az 
utolsó eset kolonizáció volt, akkor a mintavétel dátumát kell megadni. A 
járvány gyanú bejelentésekor, vagy „Mentés”-kor nem kötelező a kitöltése. 
„Továbbítás” esetén kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező, amely 
év/hó/nap dátumformátumban vagy a dátumválasztó segítségével adható 
meg. 

Szakmai megjegyzés: Annak elbírálásához, hogy egy adott járvány 
ténylegesen véget ért-e, az alábbi tényezőket indokolt figyelembe venni: 
1) Azon utolsó dátum, amikor ápoltak vagy egészségügyi dolgozók még a 
fertőzés veszélyének lehettek kitéve.  

2) Az adott fertőzésre/kórokozóra jellemző inkubációs idő, valamint a 
fertőzés felismeréséhez, azonosításához és jelentéséhez szükséges idő 
meghatározása, amelyet a lehetséges expozíció utolsó dátumához kell 
adni („obszervációs időszak”).  

Ha az obszervációs időszak alatt új, a járványhoz tartozó eset nem került 
már azonosításra vagy a fertőzés előfordulása a korábbi, „várt” 
gyakoriságra csökken, akkor a járvány az obszervációs időszak záró 
dátumának megadásával zárható. Fontos, hogy az obszervációs időszak 
alatt tünetmentes fertőzések (kolonizációk) is kialakulhatnak, így a járvány 
végének megállapítása csak valamennyi körülmény és tényező 
ismeretében és mérlegelésével történhet meg. 
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▪ Kórokozó neve: Kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező. A felnyíló 
katalógusból kereséssel kiválasztható a mikroorganizmus. A keresés 
irányulhat a mikrobiológiai azonosítóra, a mikroorganizmus nevére, 
csoportjára és a kategória besorolására; a mikroorganizmus rákattintással 
rögzíthető. Az adatrögzítéséhez a „Hozzáadás” gombra kattintás 
szükséges; a sikeres rögzítés esetén a táblázatban az adat megjelenik. 

▪ Fertőzés forrása: Az a megbetegedett fertőzött vagy tünetmentesen 
kolonizált személy, akinek a szervezetéből a kórokozó a másik fogékony 
egyénbe  átkerülve újabb fertőzést okoz. Járvány esetén a fertőzés 
forrásának azt az esetet kell tekinteni, akire az adott járvány eredete 
visszavezethető. Amennyiben a járványkivizsgálás során nem tárható fel, 
hogy adott járványban ki volt a fertőző forrás, akkor a fertőzés forrása 
„ismeretlen” válaszopcióval jelentendő. Szabadon beírható szöveg. 

▪ Fertőzés rezervoárja: Az az élő szervezet vagy élettelen tárgy, amelyen 
a kórokozó jelen van, esetleg anyagcserét is folytat és szaporodik; 
szabadon beírható szöveg. 

▪ Exponált ápoltak száma: A fertőzés veszélyének kitett ápoltak száma, 
azaz a járványkivizsgálás során megállapítva azon ápoltak száma, akik 
kapcsolatban álltak olyan fertőzött (tünetesen megbetegedett vagy 
tünetmentesen kolonizált) személlyel, vagy érintkeztek olyan tényezővel / 
eszközzel, vagy olyan ellátásban részesültek, vagy olyan helyen 
tartózkodtak, stb. ami a járvány kórokozójával való fertőződést 
eredményezte vagy eredményezhette volna.  

A nem specifikus járványok vonatkozásában például azon ápoltak száma 
– nem feltétlenül az érintett osztály teljes beteglétszáma! – akik egy 
fertőzött ápolttal egy kórteremben fekszenek/feküdtek, vagy egy vizes 
blokkot használnak/használtak; a specifikus járványokban például azon 
ápoltak száma, akiket azonos team azonos műtőben-kezelőben-
helyiségben látott el. 

▪ Exponált egészségügyi dolgozók száma: A fertőzés veszélyének kitett 
egészségügyi dolgozók száma. 

▪ Összes exponált száma: az ápolt és az egészségügyi dolgozó 
exponáltak számának összege, a rendszer automatikusan összeadja. 

▪ Megbetegedett ápoltak: A járvány típusának/fajtájának megfelelő 
tünetekkel rendelkező ápoltak száma. Fontos: itt kizárólag a fertőzés 
tüneteit mutató ápoltak számát kell feltüntetni! 

▪ Megbetegedett egészségügyi dolgozók: A járvány típusának/fajtájának 
megfelelő tünetekkel rendelkező egészségügyi dolgozók száma. Fontos: 
itt kizárólag a fertőzés tüneteit mutató egészségügyi dolgozók számát kell 
feltüntetni! 
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▪ Összes megbetegedett száma: A megbetegedett ápoltak és 
egészségügyi dolgozók számának összege, a rendszer automatikusan 
összeadja. Ez a szám nem lehet kevesebb, mint az alatta szereplő, 
„Összes laboratóriumilag igazolt száma” mező értéke. 

▪ Laboratóriumilag igazolt ápoltak száma: Azoknak a megbetegedett 
(fertőzés tünetét mutató) ápoltaknak a száma, akiknek a klinikai mintáiból 
a járványt előidéző kórokozót kimutatták. Fontos: itt kizárólag a tünettel és 
pozitív mikrobiológiai mintával is rendelkező ápoltak számát kell 
feltüntetni! 

▪ Laboratóriumilag igazolt egészségügyi dolgozók száma: Azoknak a 
megbetegedett (fertőzés tünetét mutató) egészségügyi dolgozóknak a 
száma, akiknek a klinikai mintáiból a járványt előidéző kórokozót 
kimutatták. Fontos: itt kizárólag a tünettel és pozitív mikrobiológiai 
mintával is rendelkező egészségügyi dolgozók számát kell feltüntetni! 

▪ Összes laboratóriumilag igazolt száma: A laboratóriumilag igazolt, 
megbetegedett (tünetes) ápoltak és egészségügyi dolgozók számának 
összege, a rendszer automatikusan összeadja. 

▪ Tünetmentes ürítő ápoltak száma: Azoknak a tünetmentes ápoltaknak 
a száma, akiknek a szűrési célból vett mintáiból a járványt előidéző 
kórokozót kimutatták, azaz a kolonizált ápoltak száma. Fontos: itt 
kizárólag a tünetmentes, de pozitív mikrobiológiai mintával rendelkező 
ápoltak számát kell feltüntetni! 

▪ Tünetmentes ürítő egészségügyi dolgozók száma: Azoknak a 
tünetmentes egészségügyi dolgozóknak a száma, akiknek a szűrési célból 
vett mintáiból a járványt előidéző kórokozót kimutatták, azaz a kolonizált 
egészségügyi dolgozók száma.  Fontos: itt kizárólag a tünetmentes, de 
pozitív mikrobiológiai mintával rendelkező egészségügyi dolgozók számát 
kell feltüntetni! 

▪ Összes tünetmentes ürítő száma: A laboratóriumilag igazolt, de 
tünetmentes (kolonizált) ápoltak és egészségügyi dolgozók számának 
összege, a rendszer automatikusan összeadja. 

▪ Halálozások száma: Azon halálesetek száma, amelyben a járványt 
előidéző kórokozó által okozott kolonizáció/fertőzés szerepet játszott (a 
halál oka volt vagy a halállal összefüggésbe hozható). 

▪ Járvány tünetei: A lenyíló listából választhatók ki egyenként a járványra 
jellemző tünet(ek). Az adatrögzítéséhez a „Hozzáadás” gombra kattintás 
szükséges; a sikeres rögzítés esetén a táblázatban az adat megjelenik. 

▪ Terjedés módja: A lenyíló listából választható ki. Az adatrögzítéséhez a 
„Hozzáadás” gombra kattintás szükséges; a sikeres rögzítés esetén a 
táblázatban az adat megjelenik. 
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▪ Járvány rövid leírása: Szabadon beírható vagy bemásolható szöveg 255 
karakterig – fontos, hogy a hosszabb szöveges rész nyomtatásban nem 
látszik. Tartalmaznia kell: a járvány rövid összefoglalását, jellemzőit, a 
kivizsgálás eredményeit. A járvány rövid leírásában minden esetben 
szerepelni kell az érintett osztály(ok) pontos megnevezésének, mivel 
különösen nagyobb vagy specializált intézmények esetén az osztály(ok) 
típusának megjelölése nem alkalmas a járványban érintett osztály(ok) 
pontos beazonosítására. A járványra vonatkozó időszakos jelentést, majd 
a zárójelentést – melynek tartalmára vonatkozóan az I. mellékletben 
szerepel szakmai iránymutatás – külön dokumentumként kell csatolni a 
Csatolt dokumentum menüpontban. Az időszakos jelentésnek és a 
zárójelentésnek is minden esetben tartalmaznia kell a járványgörbét!  

▪ Laboratóriumi eredmény leírása: szabadon beírható vagy bemásolható 
szöveg 255 karakterig – fontos, hogy a hosszabb szöveges rész 
nyomtatásban nem látszik. 

Tartalmaznia kell: betegenként a vizsgált minták típusát és számát, az 
abból pozitív mintákat, a környezetből vett minták számát, az abból pozitív 
mintákat, és a részletes mikrobiológiai eredményeket (amennyiben a 
beírás vagy a bemásolás nem lehetséges, úgy külön dokumentumként kell 
csatolni a Csatolt dokumentum menüpontban). 

▪ Intézkedések saját hatáskörben: a kórház által kitöltendő. 

o Intézkedések: A lenyíló listából választható ki. 
o Intézkedés kezdete: A kórház által bevezetett járványügyi 

intézkedés első napja, amely év/hó/nap dátumformátumban vagy 
a dátumválasztó segítségével adható meg. 

o Intézkedés időtartama: Az intézkedések tartama napokban. 
 

▪ Hatósági intézkedések: Az egészségügyi hatóság által kitöltendő. 

o Intézkedés: A lenyíló listából választható ki. 
o Intézkedés kezdete: A hatóság által legelsőként bevezetett 

járványügyi intézkedés első napja, amely év/hó/nap 
dátumformátumban vagy a dátumválasztó segítségével adható 
meg. 

o Intézkedés időtartama: Az intézkedések tartama napokban. 
 

▪ Érintett telephely(ek), osztály(ok) 

o Telephely címe: Kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező. A 
bejelentő intézmény címének, ha van, működési telephelyeinek 
lenyíló listája (legördülő listából kiválasztandó elem); a listából 
kiválasztott elemre kattintva megtörténik a bejelentésnek megfelelő 
cím rögzítése. Az adatrögzítéséhez a „Hozzáadás” gombra kattintás 
szükséges; a sikeres rögzítés esetén a táblázatban az adat 
megjelenik. 
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FIGYELEM! A táblázatban a telephely címére kattintással lehetséges az 
érintett osztály típus(ok) kiválasztása! 

o Érintett osztály(ok):  

▪ Kórházi osztály típus: Kötelezően kitöltendő adatbeviteli 
mező. A lenyíló listából választható ki azon osztály típusa, 
ahol a járványban érintett betegek kezelése történik.  

▪ Érintett osztályok száma: Kötelezően kitöltendő 
adatbeviteli mező, azon osztálytípusok száma, ahol az adott 
kórokozó egy időben járványt okozott. 

Az adatrögzítéséhez a „Hozzáadás” gombra kattintás szükséges; 
a sikeres rögzítés esetén a táblázatban az adatok megjelennek. 

▪ Csatolt dokumentum 

o Dokumentum típusa: Legördülő listából választható adat 
(előzetes jelentés, időszakos jelentés, zárójelentés). 

o Csatolt dokumentum – fájl feltöltése. A csatolt dokumentum 
tartalmazza a járványra vonatkozó minden olyan információt, 
amelyet más mezőben nem lehetett megtenni. 

5.3. Az adatok validálása 
 

A rögzített adatokat a jóváhagyó ellenőrzi, a járvány lezajlása után a 
„Továbbítás” gombra kattintva az adatok az országos adatbázisba kerülnek. A 
„Továbbítás” után, a véglegesített adatok többé már nem módosíthatók az 
egészségügyi szolgáltató részéről. A „véglegesített” adatok bekerülnek a 
statisztikai táblázatokba. Az egészségügyi hatóság helyszíni szemle során 
ellenőrzi a járványok bejelentését, a bejelentett adatok validitását. 

6. A járványadatok elemzése  

Az egyes járványok leíró elemzésére vonatkozó szakmai iránymutatást az I. 
Melléklet tartalmazza (lásd „6. lépés: Az adatok, információk leíró összegzése, 
az esetek jellemzése személy, hely és idő szerint”).  

7. Az eredmények visszacsatolása   

Jogszabályban előírt felügyeleti tevékenysége keretében az NNK heti jelentést 
készít az Országos Tiszifőorvos számára az ország területén folyamatban lévő 
és aktuálisan lezárt nosocomialis járványokról az egészségügyi szolgáltatók 
által bejelentett/rögzített adatok, valamint a fővárosi/megyei kormányhivatalok 
heti jelentései alapján. A bejelentések, illetve a járványok kezdetét követő évben 
a NNK éves jelentésben teszi közzé honlapján a bejelentett nosocomialis 
járványok összesített hazai adatait.  
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I. Melléklet: Jogszabályi háttér (2020. december 1-i állapot) 
 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
 

Járványügyi vizsgálat„26. § (1) A járási hivatal a fertőző beteg bejelentése 
alapján vagy más módon tudomására jutott minden esetben köteles járványügyi 
vizsgálatot végezni, ha” 
„b) Magyarországon, illetve az Európai Unió területén felügyelet alá vont, 
kiemelt járványügyi jelentőségű fertőzésről, fertőző betegségről vagy annak 
gyanújáról,” 
„d) az átlagosnál nagyobb számban, súlyosabb formában jelentkező fertőző 
betegségről, 
szerez tudomást.” 
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a kormányhivatal magához vonhatja. 
(3) A megbetegedések halmozódása alapján felismert és bejelentett vagy 
felderített járvány esetén meg kell kísérelni a járvány kórokozójának, fertőző 
forrásának és a terjesztő tényezőjének a meghatározását és bizonyítását 
laboratóriumi és epidemiológiai-statisztikai módszerrel.” 
 
Az egészségügyi szolgáltató, a járási hivatal és a kormányhivatal fertőző 
betegekkel és környezetükkel, valamint a járványok megelőzésével 
kapcsolatos feladatai 

„41. § (2) A fekvőbeteg-gyógyintézet infekciókontroll személyzete 
a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti és nyilvántartja az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és jelentést küld a Nemzeti 
Nosocomiális Surveillance Rendszerbe (a továbbiakban: NNSR), 
b) intézkedik a fertőző betegségek – ideértve az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzéseket – további terjedésének megakadályozása érdekében, 
c) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés esetén dönt és intézkedik a 
beteg elkülönítéséről, a szükséges szűrővizsgálatok elvégzéséről, a szükséges 
környezeti vizsgálatokról, a környezet szanációjáról, 
d) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően az intézményben fellépő 
járványok adatainak az NNSR-be történő rögzítésével jelentést küld az illetékes 
kormányhivatalnak.” 
 
„(4) A járási hivatal 
a) az észlelő orvosok bejelentéseiben és a mikrobiológiai laboratóriumok 
jelentéseiben szereplő adatokat ellenőrzi, ha szükséges, saját adataival 
kiegészíti, pontosítja, véglegesíti, feldolgozza és elemzi, 
b) helyszíni járványügyi vizsgálatot végez,” 
„d) intézkedik a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében,” 
„g) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelentést tesz a fertőző 
betegségek járványos előfordulásáról, továbbá kiemelt járványügyi 
jelentőséggel bíró eseményekről előzetes, időszakos és zárójelentést küld a 
kormányhivatalnak.” 
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„(5) A kormányhivatal 
a) a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően jelenti a kormányhivatal által 
felügyelt járványügyi eseményeket, 
b) helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 
c) felügyeli a járási hivatal fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét, 
d) intézkedik a fertőzés terjedésének megakadályozásának érdekében,” 
„g) ellenőrzi a fekvőbeteg-gyógyintézetekben az elkülönítés körülményeit, 
szükség esetén járványkórház(-osztály) működését rendeli el, 
h) előzetes, időszakos és zárójelentést küld a kiemelt járványügyi jelentőséggel 
bíró járványosan előforduló fertőző betegségekről, járványokról az országos 
tisztifőorvosnak.” 

 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról 

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése 

„16/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos 
kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését, 
továbbá a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 
szerint érkezett bejelentésben foglalt információk megalapozottságát a 
szolgáltatás helye szerint illetékes hatóság is ellenőrzi a (3)–(5) bekezdésben 
foglaltak szerint. A hatósági ellenőrzésben szükség szerint szakfelügyelő 
főorvos is részt vesz. 

(2) Ha az egészségügyi szolgáltató megsérti az infekciókontrollal összefüggő 
feladatait meghatározó, jogszabályban, módszertani levélben, illetve szakmai 
irányelvben foglalt szabályokat, a hatóság a 16. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást 

a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók esetében a járási hivatal, rendvédelmi szervek által működtetett 
alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat, 

b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló 
tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók esetében a népegészségügyi 
feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, 

c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az országos tisztifőorvos 
az a) és b) pontban felsorolt hatóságokkal együttműködésben 

végzi, illetve folytatja le. 

(4) Az egészségügyi szolgáltatók felügyeletét a lakosság körében is előforduló, 
nem specifikus járványok esetén a járási hivatal látja el 

a) a halmozottan előforduló fertőzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
teljesítésének, 
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b) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálásának, a járványok 
megelőzésének és felszámolásának, a szükséges járványügyi intézkedések 
megtételének és végrehajtásának 

tekintetében. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést 

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben háromévente legalább egy 
alkalommal, 

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben évente legalább egy alkalommal 

végzi a hatóság, és szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a 
szükséges intézkedések megtételére.+ 

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

Sürgős jelentések 

9. § (1) *  A 9. melléklet szerinti sürgősen jelentendő fertőző betegségek vagy 
kórokozók előfordulása esetén a betegellátó az észlelést követő 12 órán belül - 
a jelentés megtétele mellett - telefonon is bejelenti a jelentés szerinti adatokat a 
telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy 
munkaidőn túl készenlétének, illetve ügyeletének, az pedig haladéktalanul 
értesíti az országos tisztifőorvost. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti módon a betegellátó - az 1. és a 2. § 
rendelkezéseire tekintettel - haladéktalanul jelenti a telephelye szerint illetékes 
egészségügyi államigazgatási szervnek, ha egy jelentendő fertőző betegség, 
illetve bármely, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés halmozottan vagy 
járványosan fordul elő, valamint ha bármely egyéb fertőző betegség szokatlanul 
súlyos formában vagy meghatározott időszakban és meghatározott területen a 
megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő. 

Járványok adatainak rögzítése 

„11. § (1) A járványokra vonatkozó adatokat az egészségügyi szolgáltató által 
infekciókontroll tevékenységgel megbízott személy, a járási hivatal, illetve a 
megyei kormányhivatal az elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe 
rögzíti, és folyamatosan karbantartja. 
(2) A járvány kivizsgálását végző infekciókontroll személyzet, a járási hivatal 
vagy a megyei kormányhivatal az előzetes írásos jelentésnek az elektronikus 
járványügyi felügyeleti rendszerbe történő rögzítésével tájékoztatja az illetékes 
megyei kormányhivatalt, és az NNK-t. 
(3) A járvány lezajlása után, az esemény megítéléséhez szükséges 
információk összegyűjtését követően a járványt kivizsgáló infekciókontroll 
személyzet, a járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal haladéktalanul 
zárójelentést készít, és rögzíti azt az elektronikus járványügyi felügyeleti 
rendszerben.” 
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II. Melléklet: A járványkivizsgálás lépései 
 
Adaptált forrás: Centers for Disease Prevention and Control. The CDC Field 
Epidemiology Manual. Healthcare settings. (https://www.cdc.gov/eis/field-epi-
manual/chapters/Healthcare-Settings.html, 2020.10.29) 
 

1. lépés: A diagnózis ellenőrzése 
2. lépés: Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés(ek) halmozódása, 

járványa gyanújának megerősítése 
3. lépés:  Kulcsszereplők értesítése, a halmozódás/járványgyanú 

bejelentése az egészségügyi hatóság felé 
4. lépés:  Esetdefiníció(k) felállítása az esetek azonosítására, és további 

esetek felderítése az esetdefiníció(k) alapján 
5. lépés:  Az azonnal indokolt megelőző intézkedések meghatározása és 

végrehajtása 
6. lépés: Az adatok, információk leíró összegzése, az esetek jellemzése 

személy, hely és idő szerint 
o lista létrehozása a járványhoz tartozó esetekről 
o járványgörbe készítése és elemzése 
o az adatok leíró elemzése 

7. lépés:  Higiénés szemle, célzott megfigyelések elvégzése, infekciókontroll 
hiányosságok és betegellátási problémák felmérése, a fertőzések 
elleni védekezés értékelése 

8. lépés:  Járványügyi hipotézisek megfogalmazása és vizsgálata  
o mikrobiológiai tipizáló vizsgálatok 
o környezeti mintavételezés és környezetbakteriológiai 

vizsgálatok 
o egészségügyi dolgozók és egyéb érintettek tesztelése 
o elemző epidemiológiai vizsgálatok 

9. lépés: Utánkövetés: a járványügyi hipotézisek és a megelőző 
intézkedések kiértékelése, szükség szerinti finomítása  

10. lépés:  A betegek tájékoztatása, jelentés készítése, az eredmények 
kommunikálása 

 

1. lépés: A diagnózis ellenőrzése 

Halmozódás, járvány gyanúját jellemzően a közvetlen betegellátásban 
résztvevő dolgozók vagy a konzulens infektológus ismeri fel, vagy a surveillance 
tevékenység során azonosítja a helyi kórházhigiénés/infekciókontroll szolgálat, 
esetleg a mikrobiológiai laboratórium, vagy az egészségügyi hatóság deríti fel a 
nosocomialis vagy mikrobiológiai surveillance adatok ellenőrzése során.  
 
A járványkivizsgálás legelején a lehető legpontosabban megítélendő a 
halmozódás, járvány gyanúját felvető fertőzések/diagnózisok mibenléte. Ennek 
keretében:  

https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html
https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html
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1) meg kell állapítani a diagnózis helyességét (pl. a fertőzést diagnosztizáló 
kezelőorvossal való kapcsolatfelvétel és annak elbírálása, hogy az azonosított 
kórokozó kompatibilis-e az észlelt klinikai képpel, fertőzéssel);  

2) felmérni, hogy esetleg szerepe lehetett-e laboratóriumi hibának vagy a 
laboratóriumi eredmények téves klinikai interpretációjának a 
halmozottan/megnövekedett számban előforduló diagnózisok hátterében;  

3) felmérni, hogy történt-e esetleg változás a klinikai vagy járványügyi 
surveillance módszertanban, ami önmagában megnövekedett számú 
diagnózisokhoz vezetett; 

4) áttekinteni az érintettek egyéb klinikai adatait és mikrobiológiai vizsgálati 
eredményeit. 

 
2. lépés: Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés(ek) halmozódása, 
járványa gyanújának megerősítése 
 
Az alábbi eseményeknek mindig fel kell vetniük nosocomialis járvány gyanúját: 

- Hasonló fertőzések ugyanazon az osztályon 
- Hasonló fertőzések valamilyen szempontból (pl. alapbetegség 

tekintetében) hasonló betegek körében 
- Hasonló fertőzések rövid időn belül jelentkeznek 
- Hasonló fertőzések az egészségügyi dolgozók és ápoltak körében 

 
A járványkivizsgálás korai szakaszának fontos lépése annak megerősítése, 
hogy a halmozódás, járvány gyanúja valós-e. Lehet, hogy egyes esetek egy 
közös tényezőre visszavezethető járvány részét képezik, míg más esetek 
járványtól függetlenül alakultak ki. A diagnosztikai vagy klinikai gyakorlat 
változása, egy adott fertőzésre irányuló fokozott figyelem és jelentési 
tudatosság, az esetdefiníció változása következményeként is előfordulhat, hogy 
hirtelen nagyobb számban kerül azonosításra egy fertőzéstípus. Amennyiben 
az adott fertőzésre vonatkozóan a korábbi időszakra elérhető helyi járványügyi 
vagy mikrobiológiai surveillance adat, ezeket át kell tekinteni. Vizsgálni kell, 
hogy a fertőzések nem területi eredetűek-e, van-e más magyarázatuk, ami nincs 
összefüggésben az egészségügyi ellátással. Lehetséges, hogy valójában egy 
széles körben zajló közösségi járvány részét képezik az egészségügyi 
szolgáltató által korán felismert esetek.  
 
Pseudo-járványok is előfordulhatnak: ez esetben téves a fertőzés diagnózisa 
például laboratóriumi eljárási hiba vagy a diagnosztikus mintavételi eszköz (pl. 
bronchoszkóp) kontaminációja miatt. A pseudo-járványokat is ki kell vizsgálni, a 
téves diagnózisok okait fel kell deríteni és célzott intézkedéseket hozni, mivel 
enélkül felesleges antibiotikum alkalmazáshoz, további diagnosztikus 
vizsgálatokhoz és egyéb beavatkozásokhoz vezethetnek az érintett betegek 
számára. A pseudo-járványok lehetőséget adnak egyes elégtelen 
infekciókontroll eljárások felismerésére, pl. a többször használatos eszközökkel 
kapcsolatos tisztítási-sterilizálási problémák felismerésére és korrekciójára.    
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3. lépés: Kulcsszereplők értesítése, a halmozódás/járvány(gyanú) 
bejelentése az egészségügyi hatóság felé 
 
Amennyiben a járványgyanú megerősítésre kerül, az egészségügyi szolgáltató 
belső szabályozása alapján értesíti az illetékes vezetőket (főigazgató, 
orvosigazgató, ápolási igazgató stb.) és más érintetteket (egészségügyi 
dolgozók, infekciókontroll szakember/kórházhigiénikus, infektológus, 
gyógyszertár, mikrobiológiai laboratórium stb). Haladéktalanul jelezni kell az 
egészségügyi szolgáltatónak klinikai mikrobiológiai vizsgálatokat végző 
laboratórium felé, hogy a járványhoz lehetségesen köthető releváns mintákat 
őrizzék meg további vizsgálatok céljából. 
 
A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI 
rendelet szerint az egészségügyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie kell a 
telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, ha egy 
jelentendő fertőző betegség, illetve bármely, egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő, valamint ha 
bármely egyéb fertőző betegség szokatlanul súlyos formában vagy 
meghatározott időszakban és meghatározott területen a megszokottnál 
lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő. A járvány gyanújának 
elektronikus bejelentését az OSZIR Nosocomialis alrendszer, Nosocomialis 
járvány bejelentő felületén kell megtenni. A jelentés megtétele mellett az 
egészségügyi szolgáltató telefonon is bejelenti a járványgyanút a telephelye 
szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl 
készenlétének, illetve ügyeletének. 
 

4. lépés: Esetdefiníció(k) felállítása és további esetek felderítése az 
esetdefiníció(k) alapján 
 
4.1. Esetdefiníció(k) felállítása 

Az esetdefiníció célja, hogy egységes kritériumok alapján megalapozza az adott 
járványhoz tartozó, fertőzött vagy fertőzésgyanús személyek azonosítását, 
felderítését a fertőzés jellegzetességei, illetve az expozíció vagy a 
betegségkezdet ideje és helye alapján.  

Az esetdefiníció a halmozódásban, járványban elsőként felismert esetek 
jellegzetességein és körülményein alapul, és általában az alábbiakat 
tartalmazza: 

Személyi kritérium: Klinikai/mikrobiológiai adatok a fertőzésről (pl. tünetek és 
jelek, laboratóriumi eredmények), az érintett személyekről (pl. várandós nők) 

Hely kritérium: A feltételezett expozíció vagy a betegségkezdet helye (pl. adott 
kórházi osztály vagy részleg, vagy az egész intézmény, vagy több kórház); 

Idő kritérium: Meghatározott idő vagy időtartam, amely alatt az expozíció vagy 
betegségkezdet bekövetkezett (lehetőleg év-hó-nap pontossággal). 



    

20 

 

Ideális esetben az esetdefiníciónak kezdetben elég széleskörűnek 
(szenzitívnek) kell lennie ahhoz, hogy a legtöbb, de akár az összes, az adott 
járványhoz tartozó esetet magába foglalja; ezután szűkíthető (specifikusabbá 
tehető) a járványkivizsgálás előrehaladtával, ahogy egyre újabb és relevánsabb 
adatokra és információkra derül fény. 
 
Az esetdefinícióban szerepelnie kell az etiológiai ágensnek, ha az ismert, illetve 
kiterjedhet mind tünetes fertőzött, mind tünetmentes (kolonizált) betegekre. Az 
adott helyzethez, illetve az aktuálisan elérhető adatokhoz-információkhoz 
képest lehet az esetdefiníció specifikusságát alakítani. A járványkivizsgálás 
során egyre specifikusabbá tehető az esetdefiníció például az etiológiai ágens 
minél pontosabb megnevezésével. Amennyiben egy adott, magas kockázatú 
betegcsoportban vagy osztályon eleve endémiás egy kórokozó (pl. MRSA, 
methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus), és ehhez az alapgyakorisághoz 
képest megnő a kolonizációk/fertőzések észlelt száma, a járványkivizsgálás 
során a molekuláris tipizálás eredménye alapján beazonosítható, hogy a 
járványt pontosan milyen kórokozó típus okozta, és ez bekerülhet az 
esetdefinícióba is. Ez az információ segít szűkíteni a járványban érintett esetek 
körét, ezáltal a további vizsgálatok is célzottabbak lehetnek és pontosabb 
eredményt adhatnak. 
 
Rétegzett esetdefiníció (pl. megerősített vs. valószínűsített vs. lehetséges [azaz 
gyanús] eset, vagy megerősített vs. valószínűsített eset) alkalmazható adott 
diagnózisok bizonytalansága miatt: 

- Megerősített eset: Általában a laboratóriumilag igazolt eset. 

- Valószínűsített eset: Általában a megbetegedés jellemző klinikai 
tüneteivel bír és epidemiológiai kapcsolatban állt megerősített esettel 
vagy esetekkel, de hiányzik a laboratóriumi megerősítés. 

- Lehetséges eset: Általában kevesebb jellemző klinikai tünettel bír vagy 
gyengébb epidemiológiai kapcsolatban állt megerősített esettel. 

 

Az alábbiakban néhány fiktív esetdefiníció példa szerepel: 
 
Példa 1: Az az ápolt, akinél a szeptember 15. és 20. között végzett műtét után 
methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus okozta véráramfertőzés alakult ki 
„D” kórház újszülött intenzív osztályán. 

Példa 2: Az az egyén „X” földrajzi régióban, akinek a március 1. és június 30. 
között, bármely kórházban fekvőbetegként levett, bármely anatómiai helyről 
származó klinikai mintájából a járványtörzzsel azonos Burkholderia cepacia 
komplex izolálása történt. 
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Példa 3:  

Megerősített eset: Az a beteg, akinél szeptember 1. és 14. között 
gasztrointesztinális tünetek (hasmenés, hasi görcs) jelentkeztek „B” Kórház 
traumatológiai osztályán, és székletmintája toxintermelő C. difficile pozitívnak 
bizonyult.  

Valószínűsített eset: Az a beteg, akinél szeptember 1. és 14. között 
gasztrointesztinális tünetek (hasmenés, hasi görcs) jelentkeztek „B” kórház 
traumatológiai osztályán. 

Példa 4: Az a beteg, aki „C” kórház „Y” részlegén részesült ellátásban vagy az 
az egészségügyi dolgozó, aki „C” kórház „Y” részlegén dolgozik, és akinél 
december 21. után láz ÉS köhögés és/vagy torokfájás és/vagy egyéb 
influenzaszerű tünet alakult ki. 

4.2. További esetek felderítése az esetdefiníció(k) alapján 

A halmozódásban, járványban elsőként felismert esetekre alapozott 
esetdefiníciónak megfelelő, a járványhoz kapcsolódó, lehetséges további 
esetek felderítése többféle adatforrás és nyilvántartás áttekintése, ellenőrzése 
alapján történhet. 

Olykor többféle adatforrás lehet szükséges az esetek azonosításához, pl.: 

- Orvosi és ápolási dokumentációk,  

- Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi adatok,  

- Szövettani, radiológiai vizsgálati eredmények, 

- Műtéti naplók,  

- Boncjegyzőkönyvek, 

- Felügyeleti nyilvántartások, surveillance adatok, 

- Sürgősségi betegellátó osztály naplóadatai; 

- Az egészségügyi dolgozók napi, heti, havi munkabeosztására vonatkozó 
dokumentációk, 

- Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó foglalkozás-egészségügyi 
nyilvántartások,  

- Infekciókontroll ellenőrzések dokumentációi,  

- Gyógyszertári jelentések,  

- Beszerzési, kiadmányozási adatok (pl. eszköz, gyógyszer), 

- Interjú orvosokkal. 

Amennyiben a járványkivizsgálás során olyan új információk kerülnek 
napvilágra, amelyek szükségessé teszik az addig alkalmazott esetdefiníció 
módosítását és emiatt új esetdefiníció kerül megfogalmazásra (pl. bővítés újabb 
tünetekkel vagy kórokozóval, a vizsgált időtartam vagy osztályok kiterjesztése 
stb.), akkor a további esetek felderítését természetesen az új esetdefiníciónak 
megfelelően kell a továbbiakban folytatni, illetve elvégezni. 
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A tünetmentesen kolonizált esetek azonosítása, felderítése a fertőzés 
veszélyének kitett személyektől szűrési célból vett minták mikrobiológiai 
vizsgálatával történhet meg. A minta típusáról, a mintavétel módjáról szükség 
esetén előzetesen konzultálni kell a mikrobiológiai laboratóriummal. 
Amennyiben igen nagy számú mintavételre lenne így szükség, priorizálni lehet 
a mintavételezést az adott járványtól függően, például alábbi szempontok 
figyelembevételével: 

- Expozíció hossza (rövidebb vagy hosszabb) 
- Expozíciós alkalmak száma (egy-néhány vagy több) 
- Expozíció ideje (régebbi vagy frissebb) 
- Expozíció jellege (nem szoros vagy szoros kontaktus fertőzött személlyel) 
- Rizikótényező megléte (pl. súlyos alapbetegség hiánya vagy fennállása) 

 

5. lépés: Az azonnal indokolt megelőző intézkedések meghatározása és 
végrehajtása 
 
A legelső esetekre vonatkozó adatok, információk alapján, illetve a járvány 
típusának és feltételezett terjedési módjának ismeretében meg lehet határozni 
azokat az azonnal indokolt megelőző intézkedéseket, amelyeket az 
egészségügyi szolgáltató saját hatáskörben elrendelhet a további fertőzések 
kialakulásának haladéktalan megakadályozására. Az egészségügyi hatóság  
további intézkedéseket rendelhet el, illetve szükség esetén felülbírálhatja az 
egészségügyi szolgáltató által saját hatáskörben elrendelt intézkedéseket. 
 
A járvány megfékezése érdekében szükséges intézkedéseket folyamatosan 
értékelni kell és haladéktalanul új intézkedéseket kell elrendelni, ahogy további 
hiányosságokra vagy hibákra derül fény. Az intézkedéseknek elsősorban a 
fertőzési lánc megszakítására, a kórokozóra, a fertőző forrásra és/vagy a 
fertőzés rezervoárjára kell irányulniuk.  
 
A legfontosabb cél a kórokozó átvitelének, a fertőzések terjedésének 
megállítása, még akkor is, ha a konkrét forrás nem kerül azonosításra. Ezért a 
járvány vonatkozásában megismert korai információk és megfigyelések alapján 
szükség lehet több, különböző terjedési kockázatokat célzó intézkedés sürgős 
elrendelésére és végrehajtására, például 

- A fogékony szervezetek védelme érdekében a fertőzött betegek 
elkülönítése, az exponált ápoltak megfigyelése, részleges vagy teljes 
felvételi zárlat, szigorított kézhigiénés gyakorlat és védőeszköz-
használat, vakcináció stb. 

- A fertőzés/kórokozó ellen a fertőzöttek célzott kezelése 
- A környezeti rezervoárok ellen szigorított környezetfertőtlenítési 

gyakorlat, légáramlás módosítása stb. 
 

 



    

23 

 

Az 1. táblázat tartalmaz néhány példát azonnali intézkedésekre, amelyek adott 
típusú járvány megfékezésében alkalmazhatóak.  
 
1. táblázat: A járványkezelés során alkalmazható azonnali intézkedések 
egyes példái 
 

A feltételezett átviteli mód, 
kórokozó vagy fertőző forrás 

Lehetséges intézkedések 

Emberről emberre terjedés 
Fertőzött betegek elkülönítése, terjedés alapú 
óvintézkedések elrendelése a kórokozó alapján. 
Egyes esetekben indokolt lehet a felvételi zárlat. 

Terjedés feltehetően 
egészségügyi dolgozó(k) 
kontaminált kezén keresztül  

Kézhigiéné gyakorlatának szigorítása, a nem-steril 
kesztyűhasználat javítása, ahol szükséges.  

Légúti terjedés (pl. új virális 
kórokozók, tuberkulózis) 

Triázs, korai felismerés, a fertőzött betegek 
elkülönítése (ideális esetben speciális, negatív 
nyomású kórteremben).   

Vízben jelen lévő, vizes 
élettereket preferáló kórokozó 

Az egészségügyi szolgáltató érintett helyiségeiben a 
vizes rendszerek, a folyékony termékek vagy 
gyógyszerek felmérése. Amennyiben többször 
használatos eszköz szerepe gyanított, átállás 
egyszerhasználatos eszközökre.  

Ételeredetű fertőzés A gyanítottan kórokozóval kontaminált étel kiiktatása. 

Környezeti rezervoár 

A takarítási és fertőtlenítési folyamatok felmérése és 
szükség szerinti módosítása, fejlesztése. A 
környezetből a betegre történő átvitel feltételezett 
módjának megszakítása.  

Tünetmentesen kolonizált vagy 
megbetegedett egészségügyi 
dolgozó  

A helyi gyakorlatok, eljárásrendek kiértékelése, 
munkaköri korlátozások, dekolonizációs/kezelési 
módok, személyi higiéné megbeszélése, és egyéb 
lépések. 

Magas kockázatú infekciókontroll 
szabályszegések, ellátási hibák, 
amelyek megnövelik a vérrel 
átvihető vagy más módon terjedő 
kórokozók átvitelét  

A beavatkozás vagy gyakorlat azonnali 
felfüggesztése, amíg a megfelelő tevékenység nem 
biztosítható. Az érintett betegek és a foglalkozás-
egészségügyi szolgálat tájékoztatása.  

 
 
Bizonyos járványoknál – főként multirezisztens kórokozó okozta járványok 
esetén – az egészségügyi hatóság kiterjesztheti a kivizsgálást és intézkedésre 
tehetnek javaslatot a közösségre vagy más egészségügyi intézményekre nézve 
is. Az intézkedések magukban foglalhatják a kontaktok felderítését, a betegek 
és egészségügyi dolgozók szűrését, speciális környezeti mintavételezéseket, 
szigorított szabályozást a kontakt óvintézkedések betartására, valamint a 
környezet takarítására és fertőtlenítésére.    
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6. lépés: Az adatok, információk leíró összegzése, az esetek jellemzése 
személy, hely és idő szerint 
 

6.1. Lista létrehozása a járványhoz tartozó esetekről 
 
A járványhoz tartozó eseteket tartalmazó listát táblázatkezelő programban 
érdemes létrehozni, hogy az adatok könnyen rendezhetőek, leválogathatóak és 
elemezhetőek legyenek, segítve ezzel a járvány kivizsgálását és az expozíciók 
gyors áttekinthetőségét. Valamennyi esetről adatokat kell gyűjteni, az 
esetdefiníció által behatárolt körben. Amennyiben a járványhoz tartozó esetek 
kikérdezésére sor kerül, ezt egységes kérdőív alapján kell elvégezni.  
 
SZEMÉLY: 

- Demográfiai adatok, pl.:  
o Jellemzően életkor, nem, foglalkozás (eü. dolgozó esetén) 
o A kockázatnak kitett személyek egyéb releváns jellemzői (pl. 

társbetegség, születési súly) 

- Klinikai adatok, pl.:  
o Klinikai tünetek és jelek, laboratóriumi vizsgálatok eredményei (pl. 

tenyésztés, szerológia, PCR eredmények, stb.) 
o Kimenetel (a beteg gyógyult / áthelyezésre került / meghalt) 

- Kockázati tényezőkre, expozíciókra vonatkozó adatok (indokolt esetben 
egyes változóknál hónap:nap:óra:perc adatokkal gyűjtve):  

o Ezen tényezők vizsgálatát minden esetben a kérdéses 
fertőzés/járvány típusához kell igazítani (pl. gyógyszerek, invazív 
eszközök, beavatkozások, ellátásban részt vevő eü. dolgozók).  

HELY: 
- Helyre vonatkozó adatok, pl.:  

o Az esetek eü. intézményen belüli elhelyezkedése (pl. kórterem 
száma, kórtermi ágyak száma, szomszédos kórtermek jelzése) 

o Ágytérkép a kórtermi ágyak és az esetek feltüntetésével 
o A betegek intézményen belüli áthelyezésének ábrázolása 
o Az egyes egészségügyi dolgozók munkavégzése során érintett 

munkaállomások helyének ábrázolása (normál munkaidőben, 
ügyeletben stb) 

o Műtői információk (amennyiben a beteget műtötték) 

IDŐ: 
- Dátumokra, időtartamokra vonatkozó adatok, pl.: 

o Kórházi felvétel, műtét(ek), kibocsátás/áthelyezés(ek)/elhalálozás 
dátumai 

o Tünetek kezdete, mintavétel(ek) dátumai 
o Az érintett betegek bennfekvésének idősoros ábrázolása (a 

fertőzés kezdete és a kibocsátás/áthelyezés/halálozás jelzésével) 
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Egyes járványoknál a fertőzés kezdetére vonatkozó adatot óra:perc 
pontossággal indokolt gyűjteni, hogy az expozíció(k)nál valóban csak a 
fertőzést időben megelőzően fennállt kockázatokra lehessen fókuszálni. 
(Például egy véráramfertőzés járvány esetén a betegnek a fertőzés kialakulását 
megelőzően adott intravénás terápia számít lehetséges expozíciónak, míg a 
fertőzés kialakulását követően adott intravénás terápia értelemszerűen nem.)  
 
A gyűjtött adatokat, információkat strukturált formában szükséges rendszerezni. 
Az esetek listájában az oszlopokban szerepelnek a változók, a sorokban az 
esetek (lásd 2. táblázatot egy fiktív példával). Ha új eset kerül felismerése, 
annak az egyénnek az adataival folytatólagosan bővíteni kell az esetek listáját. 
Ez az egyszerű formátum lehetővé teszi a járványkivizsgálásban résztvevők 
számára, hogy gyorsan áttekinthessék az esetekre vonatkozó legfontosabb 
információkat, és az adatokat könnyen aktualizálhassák. 
 
6.2. Járványgörbe készítése és elemzése 
 
Járványgörbét kell készíteni a járvány nagyságának és időbeli lefolyásának 
ábrázolására. A járványgörbén a járvány lefolyását, tehát az új esetek 
megjelenését – az adott járvány jellegzetességeinek függvényében – napszak, 
nap, hét vagy hónap időegység szerint kell mutatni. Minden új esetet egy 
egységnyi négyzetrács jelez. Mindig törekedni kell arra, hogy valamennyi 
tünetes esetről rendelkezésre álljon információ a megbetegedés/tünetek 
kezdetének dátumáról, és a járványgörbén eszerint ábrázolódjanak az esetek. 
Amennyiben tünetmentes esetről van szó, a mintavétel dátumát kell alapul venni 
a járványgörbén való feltüntetésnél. 
 
A járványgörbén részletező információk is megjeleníthetőek eltérő 
színkódolással (pl. megerősített vagy valószínűsített eset, elhunyt eset) vagy az 
egyes eseteket jelző négyzetrácsokba illesztett betűjelzéssel (pl. Á – ápolt, D – 
egészségügyi dolgozó, L – látogató). Az 1. ábrán egy fiktív járványban 
azonosított, megerősített és valószínűsített esetek előfordulása került 
ábrázolásra a tünetek megjelenési ideje szerint a főbb intézkedések elrendelési 
idejével együtt.  
 
A járványgörbe alakja alapján következtetni lehet a terjedés módjára (pl. 
egyszeri közös terjesztő tényező fennállása, folyamatos emberről emberre 
terjedés vagy perzisztáló környezeti rezervoár, intermittálóan megjelenő fertőző 
forrás); ábrázolható a járvány mérete és az esetleg szokatlan esetek (pl. időben 
nagyon korai vagy késői jelentkezés); vizualizálható az időbeli lefolyás és 
megbecsülhető a valószínű expozíciós időszak, így az adatgyűjtés 
vonatkozásában erre az időszakra lehet fókuszálni, különösen akkor, ha az 
inkubációs periódus is ismert vagy gyanítható.  
 
  



2. táblázat: Példa az esetek listájának táblázatkezelő programban történő rögzítésére 

 

 
 
 
 

1. ábra: Példa táblázatkezelő programban szerkesztett járványgörbére: Megerősített és valószínűsített műtéti 
sebfertőzés-esetek a tünetek kezdete szerint a főbb intézkedések jelzése mellett, „X” kórház, adott tárgyév októbere 

 

ID Beteg Kor Nem Felvétel dátuma Műtét dátuma Tünetek kezdete Tünetek Kórterem Műtő Műtéti team (…)

1 L.L. 52 férfi 2020.10.02 2020.10.03 2020.10.04 láz, sebváladék Sebészet 2/a, 6. ágy Központi A

2 G.D. 46 nő 2020.10.01 2020.10.03 2020.10.06 láz, gyulladt sebkörnyék Sebészet 2/b, 4. ágy Központi C

3 S.Mné. 57 nő 2020.10.02 2020.10.04 2020.10.06 hidegrázás, láz Sebészet 2/b, 5. ágy Központi B

4 B.Sz. 66 férfi 2020.10.05 2020.10.06 2020.10.07 gennyes sebváladék Sebészet 2/a, 1. ágy Központi A

5 D.T. 23 férfi 2020.10.07 2020.10.07 2020.10.08 láz, sebváladék Sebészet 2/c, 3. ágy Központi D

(…)
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6.3. Az adatok leíró elemzése 
 
A járványban érintett populáció számszerű meghatározása:  

- Hány ápolt és egészségügyi dolgozó volt/van kitéve a fertőzés 
veszélyének? (OSZIR felületen rögzítendő: exponáltak száma) 

- Hány ápolt és egészségügyi dolgozó mutat fertőzésre jellemző klinikai 
tüneteket? (OSZIR felületen rögzítendő: megbetegedettek száma)? 

- A fertőzés tüneteit mutató megbetegedettek között hány ápolt és eü. 
dolgozó lett laboratóriumilag igazolt, tünetes esetként azonosítva? 
(OSZIR felületen rögzítendő: laboratóriumilag igazoltak száma)  

- Hány ápolt és egészségügyi dolgozó bizonyult kolonizáltnak, azaz 
laboratóriumilag igazolt, tünetmentes esetként azonosítottnak? (OSZIR 
felületen rögzítendő: tünetmentes ürítők száma) 

A járvány súlyosságának becslésére meghatározandó: 

- Általános fertőzési arány (exponáltak hány százaléka fertőződött meg) 

- Osztály-specfikus fertőzési arány (ha több osztályok voltak exponáltak, 
adott osztályon az exponáltak hány százaléka fertőződött meg) 

- Fertőzés-kolonizáció aránya 

- Súlyos esetek aránya 

- Halálozási arány  

Az esetek leíró elemzése, a változó típusától függően százalékos arányok vagy 
átlag/medián/minimum-maximum terjedelem számítása, pl. az alábbiak szerint: 

- Nem szerinti megoszlás  

- Korcsoport szerinti megoszlás 

- Újszülöttek esetén gesztációs kor és születési súly szerinti megoszlás 

- Akut / krónikus alapbetegség szerinti megoszlás 

- Fertőzés típusa (ha több van) és tünetei szerinti megoszlás  

- Fertőzés (tünetek) időtartama szerinti megoszlás 

- Érintett osztály/részleg/stb. szerinti megoszlás (ha több van) 

- Kórokozó / molekuláris tipizálási eredmény / rezisztencia szerinti 
megoszlás (ha több van) 

- Az adott járvány típusa (pl. műtéti sebfertőzés, véráramfertőzés, nem 
specifikus enterális stb.) alapján relevánsnak ítélt expozíciók (pl. a 
fertőzés/kolonizáció kialakulását megelőző műtét, egyéb beavatkozás, 
invazív eszközhasználat, gyógyszeres terápia, infúzió, adott betegellátó 
team, bizonyos kórteremben való kórházi tartózkodás, bizonyos 
kontaktokkal való intenzív osztályos kezelés, a bennfekvés során 
fogyasztott étel/ital stb.) gyakorisága szerinti megoszlás 

 

A fenti változók alapján létrehozott kereszttáblák is informatívak lehetnek, az 
eredmények segíthetik a járványügyi hipotézis felállítását. 



    

28 

 

7. lépés: Higiénés szemle, célzott megfigyelések elvégzése, 
infekciókontroll hiányosságok és betegellátási problémák felmérése, a 
fertőzések elleni védekezés kiértékelése 
 

7.1. Higiénés szemle, célzott megfigyelések elvégzése, infekciókontroll 
hiányosságok és betegellátási problémák felmérése 

 
Az egészségügyi szolgáltatóknál végzett kivizsgálások, ellenőrzések gyakran 
összetettek, a járványügyi hipotézisek pedig – különösen a kivizsgálás kezdetén 
– sokszor bizonytalanok. Ugyanakkor a legtöbb járvány alapos helyszíni 
megfigyeléssel, a betegellátás során alkalmazott helytelen ellátási gyakorlatok, 
infekciókontroll szabályszegések azonosításával és mindezeknek az 
egészségügyi dolgozókkal való átbeszélésével megoldható, illetve 
megfékezhető. Fontos kideríteni, hogy a tényleges gyakorlat miben tér(t) el az 
ajánlott infekciókontroll eljárásrendektől és a belső szabályozástól. Az 
eltéréseket leginkább közvetlen megfigyeléssel és az egészségügyi dolgozók 
által elmondott gyakorlatok révén lehet azonosítani. Azt is vizsgálni kell, hogy 
az egyes egészségügyi dolgozók betegellátási gyakorlata között van-e eltérés. 
Egyúttal ellenőrizendő az is, hogy a belső szabályozás szakmailag megfelelő-e 
(lásd még „7.2. A fertőzések elleni védekezés kiértékelése”).  
 
Amennyiben az intézményben egy korábban nem tapasztalt járványtípus, vagy 
ritka kórokozó okozta járvány, vagy szokatlan fertőzések halmozódása fordul 
elő, lehetőleg még a helyszíni szemle előtt érdemes áttekinteni a vonatkozó 
hazai és nemzetközi szakirodalmat. Szintén még a szemle előtt érdemes 
áttekinteni az érintett egészségügyi szolgáltató által korábban jelentett 
surveillance adatokat a nosocomialis fertőzések vonatkozásában. 
 
Az egészségügyi szolgáltatónál végzett első helyszíni bejárást, higiénés 
szemlét a halmozódásról, járványról való tudomásszerzést követően a lehető 
leghamarabb, célzottan érdemes elvégezni, azokra a területekre fókuszálva, 
amelyek kapcsolódtak vagy kapcsolódhattak a fertőzések kialakulásához és 
járványos terjedéséhez (pl. triage és sürgősségi osztályok; fekvőbeteg-ellátó 
osztályok; a többször használatos eszközök körforgásának és tárolásának 
helyszínei; helyszíni vagy telephelyen kívüli gyógyszertárak, ahol magisztrális 
gyógyszerkészítés zajlik; műtők vagy egyéb beavatkozások helyiségei; 
speciális berendezések – pl. hemodialízis gépek, lélegeztetőgépek – 
alkalmazási és tárolási helyszínei). A helyszíni szemle során tapasztaltakat, 
illetve az adott járvány típusa szempontjából releváns körülményeket, a gyűjtött 
információkat (pl. általános higiénés viszonyok, kézhigiéné tárgyi feltételeinek 
megléte, eszközök műszaki állapota és osztályos tárolási módja, gyógyszerek 
tárolási módja, ágykihasználtsági arányok, ápolt-dolgozó arány, dolgozói 
átoltottsági arányok, felvételi szűrési protokollok megléte, műtéti előkészítés és 
utógondozás protokollja, műtéti antibiotikum-profilaxis alkalmazásának módja 
stb) részletesen dokumentálni kell. 
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Az érintett egészségügyi szolgáltatónál meg kell figyelni azokat a 
kulcsfontosságú tevékenységeket, amelynek az adott járvány kialakulásában 
valószínűleg szerepet játszó átviteli módokkal kapcsolatosak lehetnek. Ilyen 
lehet például a gyógyszerek, infúziók, injekciók összeállításának folyamata; az 
érkatéterek bemeneti helyének gondozása; a kézhigiénés gyakorlat; a 
sebkötözés gyakorlata; a standard és a terjedés-alapú óvintézkedések 
betartása; a lélegeztetés és légúti terápiák módozatai; a többször használatos 
eszközök és berendezések körforgásának módja és folyamata (tisztítás, 
sterilizálás, csomagolás, szállítás stb); a takarítás, mosatás és hulladékszállítás 
módja. 
 
Az egészségügyi szolgáltató vezetőségével, az érintett részleg(ek)et, 
osztály(ok)at vezető főorvossal és az egészségügyi dolgozókkal való 
megbeszélés is segítheti a fertőzések forrására és átviteli módjára vonatkozó 
hipotézis(ek) felállítását. A megbeszélést ilyen kérdések segíthetik:  

- Az ellátási protokollok pontosak és naprakészek? 

- Hogyan viszonyul a tényleges gyakorlat az írásos vagy a szóbeli ellátási 
protokollokhoz? 

- Betartják-e az ellátási gyakorlatok során a protokollokat? 

- Előfordul-e, hogy az eljárásokat nem protokoll szerint kell végrehajtani? 

- Megfigyelték-e, hogy egyes egészségügyi dolgozók a protokolltól 
eltérően végeznek eljárásokat, ellátásokat? 

- Milyen kihívásokkal jár az elvárt technikák, protokollok, eljárások pontos 
és következetes alkalmazása? 

- Ön(ök) szerint mi a járvány kiváltó oka? 

- Vannak-e olyan eljárások, gyógyszer stb. amelyek alkalmazása nem 
feltétlenül került jelzésre az orvosi/ápolási dokumentációban, lázlapon? 

- Pontos és naprakész-e a betegek orvosi és ápolási dokumentációja, 
lázlapja? 

- Alkalmaznak-e külsős (pl. ügyeleti munkára szerződött) egészségügyi 
dolgozókat, akik nem feltétlenül ismerik minden részletében a helyi 
protokollokat, szabályozásokat? 

- Vannak-e a munkatársak között részmunkaidőben más egészségügyi 
szolgáltatónál dolgozó egészségügyi dolgozók? 

 
Ha szélesebb körű adatgyűjtés indokolt, akkor ennek támogatásra a meglévő 
adatgyűjtési űrlapok módosíthatóak vagy új adatgyűjtési űrlapok kialakítása 
lehet szükséges. Ezek további vagy az addigiaknál részletesebb kérdéseket 
tartalmazhatnak az érintettek betegségéről, közöttük a fertőzések kialakulását 
megelőző expozíciókról, amelyek információval szolgálhatnak egy elemző 
epidemiológiai vizsgálathoz is. 
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7.2. A fertőzések elleni védekezés értékelése 
 
A nosocomialis járványok kivizsgálásánál elengedhetetlen a fertőzések 
megelőzését támogató infekciókontroll alapelvek, módszertanok, eljárásrendek 
ismerete annak meghatározhatóságára, hogy mely megelőző intézkedéseket 
kell egy adott járvány esetén elrendelni és végrehajtani. Egyes esetekben 
indokolt lehet a járványban érintett egészségügyi szolgáltató által nyújtott 
egészségügyi ellátás szintjének és típusának megfelelően a fertőzések elleni 
védekezés egyes területeinek átfogó kiértékelése is, a járványhoz vezető 
rendszerszintű problémák azonosítására.  
 
Az alábbi lista összefoglalja azokat a főbb infekciókontroll területeket (beleértve 
a vonatkozó protokollokat, a folyamatok belső szabályozását, és a gyakorlatot), 
amelyekre érdemes fókuszálni járvány esetén egy egészségügyi szolgáltató 
átfogó ellenőrzésénél:  

- Intézményi infekciókontroll program tartalma 
- Infekciókontroll képzések rendje 
- Kézhigiénés gyakorlat szabályozói és tárgyi feltételei 
- Az egyéni védőeszközök használata, elérhetősége, minősége és az 

alkalmazásukra vonatkozó képzés  
- A katéterrel összefüggő húgyúti fertőzések megelőzése  
- A centrális katéterrel összefüggő véráramfertőzések megelőzése  
- A lélegeztetéssel kapcsolatos események megelőzése  
- A műtéti sebfertőzések megelőzése  
- A C. difficile okozta fertőzések (CDI) megelőzése  
- A multirezisztens kórokozók (MRK) okozta fertőzések megelőzése  
- Biztonságos injekciózás  
- Környezet takarítása, fertőtlenítése  
- Hulladékkezelés  
- A többször használatos eszközök körforgása  

8. lépés: Járványügyi hipotézis(ek) megfogalmazása és vizsgálata 
 
A leíró adatok összegzésével, elemzésével már a legtöbb esetben felállítható a 
járványügyi hipotézis, azaz a járvány forrására, okára, terjedési módjára 
vonatkozó feltételezés. A hipotézis felállítását korábbi tapasztalatok és 
szakirodalmi adatok is segíthetik. Az alábbi tevékenységek a járványügyi 
hipotézis megerősítését vagy más esetben a hipotézis kialakítását támogatják. 
 
8.1. Molekuláris tipizáló vizsgálatok 
 
A járvány felismerését megelőzően, illetve a járvány során és a 
járványkivizsgálás keretében klinikai diagnosztikai célból és mikrobiológiai 
szűrővizsgálat céljából levett mintákból izolált kórokozó-törzseknek a 
referencialaboratóriumba való beküldése és a referencialaboratórium által 
elvégzett molekuláris tipizálása szerves része a járványkivizsgálásoknak.  
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Adott járványban az adott kórokozó függvényében a referencialaboratórium 
határozza meg a molekuláris tipizálás alkalmazandó módszerét (például: PCR, 
polimeráz-láncreakció; PFGE, pulzáltatott mezejű gélelektroforézis; MLST, 
multilókusz szekvencia tipizálás; WGS, teljes genom szekvenálás). 
 
Egy halmozódás vagy járvány során alkalmazott molekuláris tipizáló vizsgálatok 
az epidemiológiai információkkal együttesen segítik meghatározni azt, hogy 
mely humán és/vagy környezeti (lásd még „8.2. Környezeti mintavételezés és 
környezetbakteriológiai vizsgálatok”) izolátumok tartoznak (vagy nem tartoznak) 
adott járványhoz, illetve meghatározhatják az egyes izolátumok közötti 
összefüggéseket is. Molekuláris tipizálás segítségével tehát nagyobb eséllyel 
azonosítható a fertőző forrás, az esetleges környezeti rezervoár, és a 
járványkivizsgálás során alátámasztható (vagy megkérdőjelezhető) az egyes 
esetek közötti összefüggés. Elhúzódó járványok esetében a molekuláris tipizáló 
vizsgálatok lehetőséget adnak a járványt okozó kórokozó genetikai 
változásának követésére is. 
 
A molekuláris tipizálásnak különösen nagy jelentősége van például olyan 
gyakori multirezisztens kórokozóknál (MRK), mint az MRSA (methicillin-
rezisztens Staphylococcus aureus), az MKLE (multirezisztens Klebsiella spp.) 
vagy a MECO (multirezisztens Escherichia coli), melyek egy időben több okból 
vagy több forrásból is megjelenhetnek adott osztályo(ko)n. Az MRK okozta 
járványoknál sok esetben nem is egyszerűen adott baktérium terjedéséről van 
szó, hanem valamilyen rezisztenciát (vagy ritkábban virulenciát) meghatározó 
mobilis genetikai elemek azonos vagy különböző baktériumfajok közötti 
terjedésének következményéről. Az ilyen izolátumok molekuláris tipizálás 
segítségével történő csoportosítása segíthet a további vizsgálatoknál, hiszen az 
esetek ezirányú „rétegzésével” eltérő fertőző források, rezervoárok, terjedési 
módok vagy feltehetően sporadikus (behurcolt) esetek azonosítása is lehetővé 
válik. 
 
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírja, hogy 
“MRK megbetegedések halmozott előfordulása, járvány vagy annak gyanúja 
esetén a laboratóriumi vizsgálat során izolált törzseket a 
referencialaboratóriumba kell beküldeni további vizsgálatok céljából. Egyedi 
előfordulás esetén rezisztencia mechanizmus megerősítése és tipizálási 
vizsgálatok elvégzése céljából az országos tisztifőorvos által működtetett 
honlapon közzétett, különleges rezisztenciával rendelkező törzseket is 
referencia laboratóriumba kell küldeni”. 
 
8.2. Környezeti mintavételezés és környezetbakteriológiai vizsgálatok 

 
Az egészségügyi ellátással összefüggő halmozódások, járványok 
kivizsgálásának egyik fő eszköze a környezeti mintavétel és a laboratóriumi 
vizsgálatok.  
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A környezeti mintavételi stratégiát (azaz honnan és milyen mintát érdemes 
venni) mindig a klinikai és az epidemiológiai adatoknak, információknak kell 
megalapozniuk. Molekuláris módszerek alkalmazhatók a környezeti mintákból 
származó törzsek és a klinikai mintákból származó humán törzsek genetikai 
egyezésének vizsgálatára.  
 
Az optimális mintavételi módszereket illetően érdemes környezeti 
mintavételezésben jártas laboratóriumi szakemberekkel konzultálni, és 
egyeztetni, hogy melyik laboratóriumban lehet a mintákat feldolgozni. Gyakran 
szükség van közegészségügyi laboratóriumokra a felületek, eszközök, víz vagy 
levegő speciális mintavételének támogatásához, vagy amikor jelentős számú 
mintát kell beszerezni. Az eredmények megfelelő feldolgozásának és 
értelmezésének tervét még a mintavétel előtt össze kell állítani.  
 
Mintavételi terv kidolgozása során a következőket kell pontosítani: 

- Eljárásrend a környezeti minták biztonságos és helyes begyűjtésére és 
feldolgozására. Sokféle környezeti kórokozó esetén speciális eljárásokra 
van szükség a mintavételhez, -kezeléshez és -tároláshoz, valamint 
speciális táptalajra a tenyésztéshez. Ha nem megfelelőek ezek az 
eljárások, a minták kontaminálódhatnak, és a mintákban található egyéb 
mikroorganizmusok túlszaporodása kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
érdeklődésre számot tartó kórokozó azonosíthatóságát. A mintavételező 
személyzetre vonatkozó biztonsági előírásokat szintén be kell tartani. 

- Klinikai és epidemiológiai adatok szükségesek a környezeti 
mintavételezés megalapozására a laboratóriumi erőforrások megfelelő 
felhasználása és az eredmények értelmezhetősége érdekében. Az 
eredmények értelmezésénél a következőket kell figyelembe venni: 

• A pozitív környezeti minták nem feltétlenül bizonyítják, hogy a 
fertőzések terjedése egy bizonyos tényezőre vezethető vissza, 
emiatt döntő fontosságú annak átlátása, hogy a járványhoz 
tartozó személyek milyen módon exponálódhattak egy adott 
környezeti kórokozóval. Az ugyanazon környezeti rezervoárból 
származó mikroorganizmusok is lehetnek poliklonálisak, például 
a vízvezetékek belső felületére rakódó biofilmek gyakran 
különböző fajú és kórokozó-törzsű mikroorganizmusokat 
tartalmaznak. 

• A fentiek fordítottja is igaz: az aktuálisan negatív környezeti 
minta nem zárja ki, hogy az érdeklődésre számot tartó kórokozó 
jelen van vagy jelen volt a fertőzések kialakulása és terjedése 
idején a környezetben. 

• A negatív eredményt mutató minták esetében igazolni kell, hogy 
valódi negatívak, és nem arról van szó, hogy a bennük lévő 
kórokozók elpusztultak vagy inaktiválódtak fertőtlenítőszerek 
vagy táptalaj tartósítószerek miatt. 
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• Molekuláris tipizáló vizsgálatok alkalmazása szükséges annak 
meghatározására, hogy azonos kórokozó kimutatása esetén a 
környezeti izolátumok azonosak-e betegektől származó 
izolátumokkal. 

- Megfelelő módszerek és laboratóriumi anyagok mellett is alacsony lehet 
a laboratóriumi vizsgálat érzékenysége, így a negatív eredmények nem 
feltétlenül zárják ki környezeti rezervoár meglétét. 

 
8.3. Az egészségügyi dolgozók és egyéb érintettek tesztelése 

 
Az egészségügyi dolgozók tesztelése igazolhatja az egészségügyi dolgozó(k) 
kolonizációja és a betegek fertőződésének lehetséges összefüggéseit. Ezek a 
helyzetek leginkább akkor egyértelműek, amikor egy járvány kialakulása egy 
bizonyos kolonizált egészségügyi dolgozóra vezethető vissza és a fertőzött 
betegek között nincs más nyilvánvaló kapcsolódási pont. Egy kórokozónak az 
egészségügyi dolgozókról a betegekre történő lehetséges átvitelét a kórokozó 
függvényében és egyéb lehetséges átviteli utak figyelembe vételével kell 
elbírálni. 
 
Az egészségügyi dolgozók tesztelésének elrendelése előtt az alábbi 
szempontokat kell gondosan mérlegelni: 

- Az egészségügyi dolgozók tesztelését csak annak megfontolása után 
szabad elvégezni, hogy felmérik:  

(1) az eredmények miként segítik majd a járvány megfékezését,  

(2) milyen munkára vonatkozó korlátozásokat kell esetleg alkalmazni,  

(3) van-e ismert dekolonizációs módszer vagy más infekciókontroll 
stratégia a pozitívnak bizonyuló egészségügyi dolgozók számára. 

- Az egészségügyi dolgozók tesztelése szorongást vált ki, és a pozitív 
eredmények megbélyegzőek lehetnek. A tesztelés indokoltságát 
világosan el kell magyarázni az egészségügyi dolgozóknak, és mind a 
mintavételezésnél, mind az eredmények közlésénél kellő diszkrécióval 
kell eljárni. 

- A pozitív eredmények nem feltétlenül tekinthetőek ok-okozati 
összefüggések bizonyítékának, mivel az egészségügyi dolgozók gyakran 
a fertőzött betegek ellátása során kolonizálódnak mikroorganizmusokkal. 

- A negatív eredmények megnyugtatóak lehetnek, de a tenyésztések 
érzékenységének korlátai és az átmeneti kolonizáció lehetősége miatt 
nem szabad úgy tekinteni ezekre, mint amelyek kizárják adott 
egészségügyi dolgozók szerepét a fertőzések átvitelében. 

- Molekuláris tipizáló vizsgálatok alkalmazása szükséges annak 
meghatározására, hogy azonos kórokozó kimutatása esetén az 
egészségügyi dolgozóktól származó izolátumok azonosak-e betegektől 
származó izolátumokkal. 
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Az egyéb érintett személyek körében szóba jön a látogatók, különösen a 
perinatális intenzív centrumokban, csecsemő és gyermek-osztályokon kialakult 
járványok tekintetében az ápolt gyermekeket látogató szülők, gondviselők 
tesztelése, a fentiekben részletezett limitációk figyelembevétele mellett.   

 
8.4. Elemző epidemiológiai vizsgálatok 

 
A nosocomialis járványok kivizsgálása részeként leggyakrabban az eset-
kontroll vizsgálati módszert alkalmazzák a járványügyi hipotézisek tesztelésére. 
Ennek során az esetek (az esetdefiníciónak megfelelő személyek) csoportjában 
a vizsgált kockázati tényezők gyakoriságát összehasonlítják a kontroll 
személyek csoportjában a vizsgált kockázati tényezők gyakoriságával. A 
kontroll személyeket átgondoltan kell kiválasztani az eredmények torzításának 
elkerülése érdekében. Minden esethez két vagy több kontroll személy 
beválasztására lehet szükség a megfelelő statisztikai erő biztosításához. A 
másik fő elemző epidemiológiai vizsgálati módszer, a kohorsz vizsgálat szintén 
hasznos lehet a nosocomialis járványok kivizsgálásában. Emellett vannak 
ritkábban alkalmazott, innovatív módszertanok is. Mindig az adott járványhoz 
kell a legalkalmasabb elemző epidemiológiai vizsgálati módszert 
megválasztani. A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani támogatását 
is lehet kérni ennek vonatkozásában. 
 
Az elemző epidemiológiai vizsgálatok igen munkaigényesek és nem minden 
esetben szükségesek a járvány valószínű forrásának azonosításához és 
intézkedések bevezetéséhez. Például adott infekciókontroll eljárások 
megszegésének megfigyelése vagy utólagos feltárása (ami a terjedéssel 
összefüggésbe hozható) és a laboratóriumi bizonyítékok meglétének 
kombinációja gyakran elegendő a szükséges infekciókontroll intézkedések 
megállapításához és végrehajtásához. A következő szempontok befolyásolják, 
hogy szükség van-e elemző epidemiológiai vizsgálatra egy adott járvány 
kivizsgálása során: 

- Egy elemző epidemiológiai vizsgálat hozzá tud-e tenni új információt 
mindahhoz, ami már ismert a járvány okáról, körülményeiről, vagy 
hozzájárul-e a megelőző intézkedések, ajánlások kialakításához? 

- Rendelkezésre áll-e a szükséges technikai és statisztikai támogatás? 

- Elég nagy-e az esetek száma a statisztikai következtetések 
megalapozottságához, megbízhatóságához? 

- Eset-kontroll vizsgálatnál beválasztható-e elegendő kontroll személy a 
torzítás minimalizálása érdekében? 

- Rendelkezésre állnak-e, beszerezhetőek-e részletes adatok, információk 
a lehetséges kockázati tényezőkről azok teszteléséhez? 
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9. lépés: Utánkövetés: a járványügyi hipotézisek és a megelőző 
intézkedések kiértékelése, szükség szerinti finomítása 
 
Egyes járványok elhúzódhatnak és a foganatosított intézkedések ellenére is 
további fertőzés-esetek vagy kolonizációk kerülhetnek azonosításra. Ezekben 
az esetekben természetesen a járványkivizsgálásnak folytatódnia kell: 

- Az esetdefiníció finomítása. Az első felismert betegség-esetekre 
alapozott esetdefiníciót szükség szerint finomítani kell az összegyűjtött 
adatok alapján. Annak érdekében, hogy minden eset azonosításra 
kerüljön és egy esetlegesen tervezett elemző epidemiológiai vizsgálat 
statisztikai ereje optimális legyen, szükségessé válhat akár az 
esetdefiníció szűkítése (specifikusabbá tétele), akár bővítése 
(szenzitívebbé tétele). 

- Az esetek felderítése és a surveillance folytatása. Folytatni kell az esetek 
felderítését és célzottan a járványra, a járványban előforduló 
kórokozó(k)ra és/vagy fertőzéstípus(ok)ra vonatkozó surveillance 
tevékenységet. Amikor új esetek már nem kerülnek felismerésre, akkor is 
érdemes ezt a célzott surveillance-t aktívan működtetni a járvány típusa 
és az erőforrások függvényében például 1 hónapig, 3 hónapig vagy akár 
1 évig (pl. krónikus ellátást végző intézményben). 

- Az elrendelt megelőző intézkedések felülvizsgálata. Értékelni kell az 
elrendelt intézkedések tényleges megvalósulását, az egészségügyi 
dolgozók részéről történő betartását, és meg kell határozni, hogy 
szükséges-e az intézkedések szigorítása vagy módosítása. Amennyiben 
új esetek már nem kerülnek felismerésre, az intézkedések enyhíthetőek. 

 

10. lépés: A betegek tájékoztatása, jelentés készítése, az eredmények 
kommunikálása 
 
10.1. A betegek tájékoztatása 

Egy nosocomialis járvány során a fertőzés kockázatának kitett vagy fertőződött 
betegek szóbeli vagy írásbeli tájékoztatására több okból is sor kerülhet: 

- Az egészségügyi szolgáltató és a betegek közötti transzparens 
kommunikáció biztosítása érdekében. 

- Bizonyos betegeknél és/vagy kórokozók esetében fontos lehet, hogy a 
beteg megfelelő utánkövetésben, utógondozásban részesüljön. 

- A multirezisztens kórokozók vagy más, népegészségügyi szempontból 
aggályos kórokozók terjedése korlátozható lehet az exponált betegek és 
olyan kontaktjaik azonosításával, akiknél bizonyos óvintézkedések 
lehetnek indokoltak. 

- További esetek felderítését segítheti, ha a betegek és egészségügyi 
szolgáltatók értesülnek a járványról, a lehetséges expozíciókról, a klinikai 
jelekről és tünetekről, amelyek a járványt okozó fertőzésre utalhatnak.  
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- A betegek értesítése tanulságként és megelőzési eszközként is 
szolgálhat, mivel fokozottan jelzi az egészségügyi szolgáltató számára a 
fertőzések megelőzésének fontosságát. 

 
A betegek értesítésekor fontos, hogy egy egyszerű, közérthető, következetes 
üzenetet juttassanak el minél hamarabb az összes érintett beteghez, amelyben 
a szükséges tesztelésről vagy egyéb követendő intézkedésekről (pl. 
profilaktikus intervencióról) is részletesen tájékoztatják őket. Amennyiben az 
egészségügyi szolgáltató valamilyen oknál fogva nem tudja értesíteni a (pl. már 
otthonukba távozott vagy más egészségügyi intézménybe áthelyezett) 
betegeket, a járvány kivizsgálását végző, területileg illetékes egészségügyi 
hatóságnak kell ebben eljárnia. 

10.2. Jelentés készítése, az eredmények kommunikálása 

Miután a járványgyanú az elsőként ismert adatokkal, információkkal, a 
körülmények rövid leírásával rögzítésre került az OSZIR Nosocomialis 
alrendszer, Nosocomialis járványok bejelentése felületen, az egészségügyi 
szolgáltatónak folyamatosan aktualizálnia kell az előzetes jelentést és az 
összesítő adatokat a járványkivizsgálás során feltárt új információkkal, 
adatokkal. 
 
A járványkivizsgálás végső megállapításait szintén írásban kell közölni 
valamennyi érintettel. Ennek formálisan írásos zárójelentés formájában kell 
megtörténnie. A járvány által érintett egészségügyi szolgáltatónak zárójelentést 
kell írnia, és a zárójelentést az OSZIR Nosocomialis alrendszer, Nosocomialis 
járványok bejelentése felületen az adott járvány adatlapjához fel kell töltenie. A 
területileg illetékes egészségügyi hatóság a saját zárójelentésének elkészítése 
során felhasználja a betegellátó által készített zárójelentést.  
 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a nosocomialis járványok pereket 
eredményezhetnek, illetve jelentős pénzügyi és az engedélyezett egészségügyi 
tevékenységekkel kapcsolatos negatív következményekkel járhatnak az érintett 
egészségügyi szolgáltatók számára. A járványok haladéktalan és alapos 
kivizsgálása, valamint a szükséges intézkedések megítélése és elrendelése 
minden érintett fél kötelessége, akkor is, ha ez váratlanul megnövekedett 
munkaterheléssel, fokozott ellenőrzéssel és külső nyomás alatt zajló 
munkavégzéssel jár. Egy nosocomialis járvány kivizsgálása során a 
kivizsgálásban résztvevőknek lehetőleg minél részletesebben dokumentálniuk 
kell valamennyi megtett lépést, eseményt, intézkedést részben a szakmai 
elvárások miatt, részben pedig azért, mert a dokumentáció a későbbiekben 
peres eljárás részeként jelenhet meg. A fentiek értelmében mind a betegellátó, 
mind az egészségügyi hatóság által készített zárójelentésnek strukturáltnak 
kell lennie és általánosságban az alábbi elemeket szükséges tartalmaznia – 
értelemszerűen mindig az adott járvány és járványkivizsgálás jellegzetességeit 
bemutatva, azokhoz adaptálva. 
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Egy nosocomialis járványról szóló zárójelentés javasolt struktúrája: 
 
1. Összefoglalás 

Az alábbiak részletezését kell tartalmaznia: Ki volt érintve? Mi történt? Hol és 
mikor alakult ki a járvány? Miért / hogyan alakult ki a járvány? Melyek a főbb 
tanulságok? Melyek voltak az elrendelt intézkedések? Mik a javaslatok a 
hasonló járványok megelőzésére? 

2. Bevezetés és háttérinformációk 

A járvány kontextusának, illetve az egészségügyi szolgáltatóra, annak érintett 
részlegére, osztályára vonatkozó főbb információk ismertetése, például: az 
egészségügyi ellátás típusa, progresszivitási szintje, az ellátott betegpopuláció 
jellemzői, surveillance adatok, korábbi hasonló járványok előfordulása, 
bármilyen szokatlan esemény előfordulása, a járványban érintett külső szereplő 
leírása (pl. gyógyszer-, orvostechnikai eszközgyártó).  

3. A járvány leírása 

• Melyek voltak a kezdeti történések? 
o A járványgyanú felismerésének körülményei, az első értesülés 

módja 
o Hogyan és mikor került bejelentésre a járvány(gyanú), milyen 

lépéseket tettek a járványgyanú megerősítésére 
o Kezdeti információk  

• A járványkivizsgálás megkezdése és célkitűzései 

• Hogyan menedzselték a járványt? 
o Ki vett részt a járványkivizsgálásban? 
o Ki nyújtott támogatást a járványkivizsgáláshoz? 
o Melyek voltak az elrendelt intézkedések, mi volt a hatásuk? 

4. Módszerek 

A járványkivizsgálás egyes elemeinél alkalmazott módszerek leírása:  

• Epidemiológiai vizsgálat: esetdefiníció, esetek felderítésének módja és 
az alkalmazott adatforrások, nyilvántartások; elemző epidemiológiai 
vizsgálat esetén a vizsgálati módszertan leírása, az összehasonlított 
csoportok jellemzése, az expozíciók meghatározásai, adatgyűjtés, 
elemzési terv, alkalmazott statisztikai módszerek leírása 

• Laboratóriumi vizsgálatok: szűrések, klinikai és környezeti 
mintavételezések és vizsgálatok 

• Helyszíni/környezeti kivizsgálás: helyszíni higiénés szemle, 
betegellátási és infekciókontroll gyakorlatok, hibák kiértékelése, 
intézményi szintű infekciókontroll problémák felmérése stb.  

5. Eredmények 

A járványkivizsgálás során feltárt információk leírása, amelyek megalapozták a 
járványra vonatkozó következtetéseket.  
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Az eredmények bemutatásának tényszerűnek és semlegesnek kell lennie.  Az 
eredmények bemutatásának a módszertant kell tükröznie, ennek megfelelően: 

• Epidemiológiai eredmények: azonosított esetek száma, az exponáltak 
között a fertőzöttek aránya, az esetek jellemzése személy, hely és idő 
szerint, járványgörbe, a leíró adatokból származó feltételezések a 
járvány okára, forrására, terjedési módjára vonatkozóan; elemző 
epidemiológiai vizsgálat esetén a tesztelt járványügyi hipotézis, az 
elemző epidemiológiai vizsgálat eredményei stb.   

• Laboratóriumi eredmények: a tenyésztések és molekuláris tipizálások 
eredményei, a kórokozó(k) rezisztencia adatai 

• Helyszíni/környezeti kivizsgálás eredményei: a helyszíni higiénés 
szemle és egyéb infekciókontroll ellenőrzések megállapításai; azon 
infekciókontroll problémák, hiányosságok, szabályszegések, amelyek 
nagy valószínűséggel hozzájárultak a járvány kialakulásához  

6. Megbeszélés 

Az eredmények értelmezése, interpretációja; annak áttekintése, hogy a gyűjtött 
adatok, információk mit jelentenek a járvány kontextusában, az alkalmazott 
módszerek és azok limitációi ismeretében. Célszerű strukturáltnak lennie, hogy 
végigvezesse, az eredményekből milyen következtetések adódnak, például: 

• Az eredmények tömör összefoglalása   

• Az eredmények hogyan igazolták/cáfolták a járványügyi hipotéziseket 

• Ezek alapján milyen intézkedéseket rendeltek el, mi volt ezek hatása 

• A járványkivizsgálás esetleges korlátjai 

7. Tanulságok és ajánlások 

A járvány kivizsgálása során szerzett tapasztalatok alapján érdemes kiemelni 
azokat a pontokat, amelyek a hasonló járványok kivizsgálását segíthetik. Ennek 
leírása kitérhet a tapasztalt problémákra és a lehetséges megoldási 
javaslatokra (pl. kommunikáció javítása, milyen szakembereket célszerű 
bevonni a járványkivizsgálói csapatba annak kompetenciáinak bővítésére stb.). 
Ajánlás formájában célszerű megfogalmazni azt is, hogy milyen intézkedések 
szükségesek a hasonló járványok kialakulásának megakadályozására.  

8. A járványkivizsgálásban résztvevő személyek 

A járványkivizsgáló csapat tagjainak és a járványkivizsgálásban közreműködő 
személyek neve, beosztása és munkahelye. 

9. Irodalmi hivatkozások 

10. Mellékletek 

Mellékletben lehet szerepeltetni például az alábbiakat: események kronológiája, 
ágytérkép, nagyobb táblázatok, ábrák, adatgyűjtő lapok, kérdőívek, 
betegtájékoztatók, sajtóközlemény(ek) 
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III. Melléklet: Szakirodalmi példák nosocomialis járványokra 
 

Adaptált forrás: Centers for Disease Prevention and Control. The CDC Field 
Epidemiology Manual. Healthcare settings. (https://www.cdc.gov/eis/field-epi-
manual/chapters/Healthcare-Settings.html, 2020.10.29) 
 

 

Példák olyan nosocomialis járványokra, amelyek bármely ellátási szintű 
vagy típusú egészségügyi szolgáltatót érinthetnek 
 

Egészségügyi 
szolgáltatás típusa 

Expozíció vagy 
rizikótényező 

Példák járványokra és/vagy 
intézkedésekre 

Bármely 

Fertőzött vagy kolonizált 
személyek (egészségügyi 
dolgozó, ápolt vagy 
látogató). 
 
Kontaminált környezet / 
felületek. 

Kontakt úton terjedő kórokozók 
(pl. Staphylococcus aureus, 
multirezisztens Gram-negatív 
baktériumok, Clostridioides 
difficile, Streptococcus 
pyogenes, közönséges légúti 
vírusok, calicivírus. 

Bármely 
Légúti terjedésű kórokozók. 
 

Kanyaró vagy tbc kontaktok 
vizsgálata; kiterjedt 
kontaktkutatás és -tesztelés 
válhat szükségessé. 

Bármely 

Súlyos, magas kockázatú 
infekciókontroll mulasztások 
ismert kórokozó jelenléte 
mellett  vagy anélkül.  

Betegek tájékoztatása, a vérrel 
terjedő kórokozókra irányuló 
szűrővizsgálatok és profilaxis  
szükségességének 
megfontolása.  

Bármely 

Kontaminált vízvételi helyek 
(pl. csapok, lefolyók, kádak, 
hidroterápiás kezelők, 
ballonos ivóvíz-vételi 
helyek), folyékony 
gyógyszer-készítmények 
összeállítási helyei, vízpárát 
generáló eszközök  

Legionella; Pseudomonas fajok; 
Acinetobacter fajok; egyéb 
Gram-negatív baktériumok, stb. 

Bármely 

Betegek mozgása / 
áthelyezése különböző 
egészségügyi és szociális 
szolgáltatók között 

Multirezisztens kórokozók 
többféle intézményt érintő 
járványa (pl. aktív fekvőbeteg-
ellátó, dialízis ellátó, egyéb 
járóbeteg-ellátó bentlakásos 
szociális otthon) – 
felismerésükben és 
felderítésükben kiemelten 
fontosak a molekuláris tipizálási 
vizsgálatok. 

https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html
https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Healthcare-Settings.html
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Bármely 

Új, feltörekvő („emerging”) 
kórokozók igazoltan vagy 
feltételezetten emberről 
emberre való terjedéssel 

Új influenzavírus-típusok, 
SARS- és MERS-jellegű 
fertőzések megjelenése  

Bármely betegellátási 
hely, ahol injekció 
beadása történik 

Injektálható gyógyszerek 
vagy oldatok 
kontaminációja a gyártás 
helyén, a gyógyszert 
készítő gyógyszertárban 
vagy a gyógyszer 
összeállítását végző 
betegellátási ponton  

Környezeti kórokozók által 
okozott járványok (pl. Gram-
negatív baktériumok vagy 
gombák); a tünettan utalhat a 
terjedési mechanizmusra (pl. 
véráramfertőzés kontaminált iv. 
gyógyszer beadása után; tályog 
vagy fertőzés az injekció 
beadási helyén) 

Bármely betegellátási 
hely, ahol injekció 
beadása történik 

Egy betegnél használatos 
vércukor-monitorozási 
eszköz újrafelhasználása 
más betegeknél 

Vérrel terjedő kórokozók, pl. 
hepatitis B vagy C vírus okozta 
járvány, különösen krónikus 
ápolást végző helyeken 

Bármely betegellátási 
hely, ahol injekció 
beadása történik 

Narkotikummal való 
visszaélés  

Vérrel terjedő kórokozók, pl. 
hepatitis C vírus okozta járvány 

Sebészi és más 
invazív beavatkozást 
nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók (pl. 
fekvőbeteg-sebészeti 
egynapos sebészeti, 
fogászati, 
szemészeti, plasztikai 
/ kozmetikai 
beavatkozást végző 
egészségügyi 
szolgáltatók) 

Műtéti seb perioperatív 
kontaminációja az 
egészségügyi dolgozók, a 
műtői környezet vagy 
elégtelenül tisztított és 
sterilizált eszközök révén 

Műtéti sebfertőzés kolonizált eü. 
dolgozó miatt (pl. 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, stb); 
kontaminált eszköz miatt (pl. 
környezeti baktérium vagy 
gombai), vagy más gyógyászati 
eszköz miatt (pl. kötszer); 
multirezisztens kórokozó 
átvitele; adenovírus járvány 
szemműtét után; nem 
tuberkulózist okozó 
mycobaktérium fertőzés nyílt 
mellkas-műtétek után 
kontaminált fűtő-hűtő egységek 
miatt. 

Endoszkópos 
vizsgálatokat végző 
egészségügyi 
szolgáltatók 

Az endoszkópok 
újrafelhasználását lehetővé 
tevő körforgás során 
elkövetett hibák, vagy 
eszköztervezési problémák 
megakadályozzák a 
megfelelő tisztíthatóságot 
és sterilizálhatóságot. 

Kontaminált duodenoszkóppal 
összefüggő, multirezisztens 
kórokozó okozta járványok, alsó 
és felső légúti járványok 
kontaminált bronchoszkópok 
miatt. 
Pseudo-járványok. 
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Példák olyan nosocomialis járványokra, amelyek speciális ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatókat érinthetnek 
 

Egészségügyi 
szolgáltatás 
típusa 

Expozíció vagy 
rizikótényező 

Példák járványokra és/vagy 
intézkedésekre 

Transzplantációs 
részlegek 

Por-expozíció vagy beltéri 
levegőminőség problémák 
súlyosan 
immunkompromittált 
betegpopulációt érintve (pl. 
átépítés vagy egyéb beltéri 
munkálatok során) 

Invazív penészgomba okozta 
járvány csontvelőtranszplantációs 
részlegen. 

Krónikus / hosszú 
ápolási idejű 
részlegek 

Korlátozott infekciókontroll 
infrastruktúra jellemzően 
több alapbetegséggel küzdő 
betegpopulációt érintve 

Multirezisztens kórokozó okozta 
fertőzések, az aktív fekvőbeteg-
ellátók és a krónikus ellátó közötti 
kórokozó terjedés (pl. szezonális 
influenza, calcivirus, stb) 

Művese-
állomások 

Biztonságos injekciózási 
gyakorlat megszegése, 
dialízis gépek karbantartási 
problémái, centrális vénás 
katéter vagy egyéb 
érkatéterek szúrása vagy 
gondozása során ejtett hibák 

Vérrel terjedő kórokozók, pl. 
hepatitis C vírus átvitele; 
MRSA (methicillin-rezisztens S. 
aureus) és VRE (vancomycin-
rezisztens Enterococcus spp.) 
járványok 

Fogászati klinikák 

Biofilm-képződés az 
elégtelenül karbantartott, 
vízzel érintkező fogászati 
eszközökön; szájsebészeti 
eszközök elégtelen tisztítása 
és sterilizálása 

Vérrel és testváladékkal terjedő 
kórokozóval való lehetséges 
expozíció, stb. 

Mintavételi 
helyek, 
laboratóriumok 

Fertőződés a mintavétel 
vagy -kezelés, vagy a 
tenyésztéssel kapcsolatos 
eljárások során.  

A mintavételező vagy 
laboratóriumi személyzet 
balesetszerű expozíciója vérrel 
terjedő kórokozóval, pl. 
tűszúrásos baleset vagy 
testváladék nyálkahártyára való 
fröccsenése révén. 

Mintavételi 
helyek, 
laboratóriumok 

Mikrobiológiai minták 
kontaminálása mintavétel, - 
kezelés vagy tenyésztéssel 
kapcsolatos eljárások során. 

Pseudo-járványok. 
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