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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A  SZÉCHENYI  2020  VERSENYKÉPES  KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI  OPERATÍV  PROGRAMJÁNAK

KERETÉBEN  A  HEIM  PÁL  ORSZÁGOS  GYERMEKGYÓGYÁSZATI  INTÉZET  BETEGBIZTONSÁG

NÖVELÉSÉT EREDMÉNYEZŐ PROJEKTET VALÓSÍT MEG.

Megkezdődött  a HEIM  PÁL  ORSZÁGOS  GYERMEKGYÓGYÁSZATI  INTÉZET  „BETEGBIZTONSÁG

NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉS A HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZBAN”  című projektje az Intézet

Üllői  úti  és Madarász és Rottenbiller  utcai  részlegében.  Az Intézet  az Európai  Uniós támogatású

projekt  keretében  199,957  millió  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesült,  amelynek

köszönhetően kézhigéniás berendezések, diagnosztikai eszközök, víztisztító berendezések kerülnek

beszerzésre, valamit kifejlesztésre kerül egy betegazonosító rendszer.

A projekt megvalósítása 2018. 06.01-én kezdődött meg. Az intézmény a projekt keretében a betegbiztonság
javítását, a betegellátási minőségét emelő komplex fejlesztést kíván megvalósítani kézhigiéniai eszközök,
laborberendezések,  valamint  a  kórházi  fertőzések  megelőzése  és  visszaszorítása  érdekében  a  bejövő
vízhálózatra  csatlakozó  víztisztító-szűrő  berendezések  beszerzésével  az  Intézmény  3  telephelyére.
Megterveznek  és  kiépítenek  egy  elektronikus  betegazonosító  rendszert  a  működéséhez  szükséges
hardverekkel és szoftverekkel. testreszabják, telepítik, beüzemelik és tesztelik a medikai rendszerhez történő
illeszkedését. A pályázat keretén belül a beszerzésre tervezett valós idejű PCR készülék, a Printer Kit és a
Computer  Kit  jelentős  mértékben  javít  a  diagnosztikai  ellátás  színvonalán.  Bizonyos  kórházi  fertőzések
(különösen a szepszis) esetén rendkívül fontos szerepe van a kórokozó időben történő felismerésének. A
mikroba  korai  azonosítása  nagyságrendekkel  növelheti  a  beteg  gyógyulási  esélyeit.  Ha  a  berendezést
üzembe állítják, a kórház saját laboratóriumában 1-1,5 órán belül lehetővé válik a mikroba azonosítása. A
készülékek nemcsak a hagyományos, tenyésztéses eljáráshoz viszonyítva, hanem a piacon kapható egyéb
eszközökhöz  képest  is  sokkal  gyorsabb  eredményt  biztosítanak  sokkal  költséghatékonyabb  módon. A
betegazonosító rendszer nagy jelentőségű fejlesztés az intézmény életében a gyermekellátás sajátosságai
miatt. A beteg gyermekek életkoruk és/vagy állapotuk miatt sokszor nem képesek a kommunikációra, ezért
gyors és pontos azonosításuk kiemelten fontos az esetleges tévedések megelőzése érdekében. A medikai
rendszerhez való illesztése révén az ápolói adminisztráció is csökken, az így felszabaduló idő a gyermek
páciensek jobb ellátására fordítható.
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