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Az ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. A

2019-00005 projekt keretében a fejlesztés során az intézmény 

kockázatok csökkentésére új eszközöket kap pályázati forrásból.

az egészségügyi intézményi takarítás korszerűsítését támogató rendszer

megelőzést szolgáló eszközök, ápolási munkát segítő kocsik

eszközök. 

A projekt megvalósítása többféle úton 

bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez

kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, az intézményben meglévő kockázatokat és gyorsbeavatkozásokat 

hajtanak végre ezzel kapcsolatban

”infekciókontroll kapcsolattartó” ren

összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomagot alakítanak ki és vezetnek be

A beruházások finanszírozására a kórház 2019

100%-át vissza nem térítendő támogatásból tudja a kórház fedezni.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 
A támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítási időszak kezdete: 2020
Megvalósítási időszak vége: 2020.
 

További információ kérhető: 

 
Dr. Bélteczki János főigazgató Almási Balogh Pál Kórház
Tel.: +36-48-574-429;  
e-mail: foig@ozdikorhaz.hu 

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Almási Balogh 
2019-00005 

PÁL KÓRHÁZ közel 60 millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. A

projekt keretében a fejlesztés során az intézmény a betegellátással 

új eszközöket kap pályázati forrásból. A projekt keretében fejlesztésre kerül 

gészségügyi intézményi takarítás korszerűsítését támogató rendszer, beszerzésre kerül

polási munkát segítő kocsik, mosó- és szárítógépek

többféle úton járul hozzá az egészségügyi ellátás során potenciálisan 

bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez

kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, az intézményben meglévő kockázatokat és gyorsbeavatkozásokat 

hajtanak végre ezzel kapcsolatban. Ezen túlmenően kialakítják az adott intézményben az ú

”infekciókontroll kapcsolattartó” rendszert, illetve a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomagot alakítanak ki és vezetnek be

A beruházások finanszírozására a kórház 2019-ben beadott pályázata nyert, így a felmerült költségek 

t vissza nem térítendő támogatásból tudja a kórház fedezni. 

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 59 695 116,- Ft 

2020.01.01. 
2020.12.31. 
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millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázata eredményeként. Az EFOP-1.8.21-18-

a betegellátással összefüggő higiénés 

A projekt keretében fejlesztésre kerül 

, beszerzésre kerülnek fertőzés 

és szárítógépek és egyéb higiéniás 

az egészségügyi ellátás során potenciálisan 

bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez. Először is felmérik a 

kórházi fertőzésekkel kapcsolatos, az intézményben meglévő kockázatokat és gyorsbeavatkozásokat 

kialakítják az adott intézményben az úgynevezett 

a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomagot alakítanak ki és vezetnek be. 

ben beadott pályázata nyert, így a felmerült költségek 


