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Izolációs óvintézkedések: a fertőző ágensek terjedésének megelőzése az egészségügyi intézményekben.       
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II. A FERTŐZÉSEK LEHETSÉGES TERJEDÉSI MÓDJÁN ALAPULÓ                                                               
ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÁSA                                                             

(Az alapvető [standard] óvó-védő rendszabályok kiegészítésére, illetve annak egyes elemeinek 
szigorításaként alkalmazva.) 

KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT ÉRINTKEZÉS RÉVÉN TERJEDŐ FERTŐZÉSEK ELLENI ÓVÓ-
VÉDŐ RENDSZABÁLYOK 
Azon betegek ellátása során kell alkalmazni, akik közvetlen vagy közvetett kontaktussal terjedő kórokozóval 
fertőzöttek vagy ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. S. aureus, E. faecalis, C. difficile). 

BETEG ELHELYEZÉSE  A beteg elkülönítése egyágyas, komfortos kórteremben (ha erre nincs mód, akkor 
az elhelyezést a fertőzési kockázatok minimalizálását szem előtt tartva kell 
megoldani). 

EGYÉNI 
VÉDŐESZKÖZÖK 

 Kesztyű és védőköpeny felvétele kötelező a kórterembe való belépéskor a beteg, a 
beteg környezetének vagy a betegnél alkalmazott eszköz érintése előtt; kesztyű és 
köpeny levétele a betegzóna elhagyásakor. 

BETEG  

SZÁLLÍTÁSA 

 A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen. 

 Amennyiben a beteget szállítják, a beteg fertőzött/kolonizált testfelületét le kell 
takarni. 

 A szállítás előtt a beteg szállításában résztvevőknek tiszta védőeszközöket kell 
felvenniük, a szállítás után a kontaminálódott védőeszközöket le kell venniük, és 
kézfertőtlenítést kell végezniük. 

BETEGELLÁTÁSI 
ESZKÖZÖK 

 A beteg ellátásánál lehetőleg egyszerhasználatos vagy személyre szóló, többször 
használatos eszközök alkalmazása indokolt. 

CSEPPFERTŐZÉS ELLENI ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK 
Azon betegeknél kell alkalmazni, akik köhögés, tüsszentés, beszéd során képződő nyál- vagy légúti cseppek 
útján terjedő kórokozóval fertőzöttek vagy ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. influenza, RSV). 

BETEG ELHELYEZÉSE  A beteg elkülönítése egyágyas, komfortos kórteremben (ha erre nincs mód, akkor 
az elhelyezést a fertőzési kockázatok minimalizálását szem előtt tartva kell 
megoldani). 

EGYÉNI 
VÉDŐESZKÖZÖK 

 Sebészi maszk felvétele kötelező a kórterembe való belépéskor. 

 Új koronavírus fertőzés, MERS, SARS, madárinfluenza, pandémiás influenza gyanúja 
vagy igazolt megbetegedés esetén a légúti terjedésre vonatkozó rendszabályok 
betartása szükséges a fokozott védelem céljából. 

BETEG  

SZÁLLÍTÁSA 

 A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen. 

 Amennyiben a beteget szállítják, a betegnek sebészi maszkot kell viselnie és be 
kell tartania a köhögési etikettet. 

LÉGÚTI TERJEDÉS ELLENI ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK 
Azon betegeknél kell alkalmazni, akik légúti partikulumok, aeroszol útján terjedő kórokozóval fertőzöttek vagy 
ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. kanyaró, M. tuberculosis). 

BETEG ELHELYEZÉSE  A beteg elkülönítése légúti izolációs kórteremben. A kórterem légnyomását 
naponta ellenőrizni kell. A kórterem ajtaját csukva kell tartani. Ha légúti izolációs 
kórterem nem áll rendelkezésre, a beteget olyan intézménybe kell szállítani, ahol 
ez biztosított. 

 Járvány esetén kijelölt kórteremben-kórtermekben is lehetséges a fertőzött betegek 
elkülönítése. Ekkor kohorsz elkülönítés is alkalmazható. 

EGYÉNI 
VÉDŐESZKÖZÖK 

 Megfelelően illeszkedő FFP2 vagy FFP3 respirátor felvétele kötelező a 
kórterembe való belépéskor. Aeroszol képződéssel járó beavatkozásoknál (pl. 
intubálás, légutak leszívása) FFP3 respirátort kell viselni. 

BETEG  

SZÁLLÍTÁSA 

 A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen. 

 Amennyiben a beteget szállítják, a betegnek sebészi maszkot kell viselnie és be 
kell tartania a köhögési etikettet. 

 


