
Higiénés Osztály 
 
Bemutatkozás 
  

Osztályvezető főorvos: Dr. Orosz Márta Dr. Gyulai Gáborné 
1999. óta vezeti az osztályt Klinikai-kémiai Labordiagnosztika 
és Megelőző orvostan-járványtan szakvizsgával. 
 
A kórházhigiéne olyan háttérszolgáltatása a Jósa András 
Kórháznak, melyről a laikusok szinte semmit sem tudnak. 
Szabályozott, szakszerű és lelkiismeretes művelése azonban, 
segíti a gyógyítók munkáját, javítja a betegek közérzetét és 
jelentős megtakarítást biztosít az állandó anyagi gondokkal 

küszködő egészségügynek. Az Osztály feladata a kórház 
higiénés rendjének szabályozása és járványügyi felügyelete. 
Ennek része az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzése és követése mind a betegek, mind a dolgozók 
körében. Az Osztály munkájának egyik legfőbb célja az 
egészségügyi ellátással összefüggő járványok kivédése és gyors 
menedzselése. Ehhez kapcsolódik a dolgozók rendszeres 
oktatása, és munkájuk ellenőrzése higiénés szempontból. 

 
Osztályvezető főnővér: Borbélyné Magyar Beatrix 
Aki egyetemi diplomás ápoló, és epidemiológiai szakápolói képesítéssel is rendelkezik. 

A Higiénés Osztály két szervezeti egységből áll: 

 Higiénés Csoport 

Az itt dolgozó diplomások, azaz higiénikusok munkája szerteágazó és sokrétű. Napi 
munkakapcsolatuk van a kórház mikrobiológiai laboratóriumával, a fekvőbeteg osztályok 
ápolóival, az intézeti gyógyszertárral, a műtők személyzetével, az aneszteziológusokkal, a 
minőségügyi és betegbiztonsági részleggel, a környezetirányítással, a logisztikával, és a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, a betegélelmezéssel, valamint a vállalkozásban 
működtetett takarító-, és rovarirtó szolgáltatókkal.  

A higiénikusok rendszeresen ellenőrzik a fertőtlenítést, a veszélyes, és antibiotikumra 
ellenálló baktériumok kórházi előfordulását, a fertőzés szempontjából veszélyeztetett 
betegeket és részt vesznek a szakdolgozók és kisegítők higiénés oktatásában. A előforduló 
kórházi fertőzések követése adott program szerint történik, az országos szintű kötelező és 
kötelezően választandó előírások szerint. A fertőzések felügyelete a kórházi dolgozók 
egészségvédelmére is kiterjed, mely a munkavégzéshez kötődő védőoltások ellenőrzését, 
szűrővizsgálatok bonyolítását, illetve a Foglalkozás-egészségügyi szolgálattal való 
együttműködést foglalja magába. Mindezek tehát a kórház rendeltetésszerű működéséhez 
igazodó higiénés vonatkozású szervező, irányító, tanácsadó és adminisztrációs tevékenységek. 

 



 

 A Központi Sterilizáló   

A higiénés munka része a fertőtlenítési rendszer kidolgozása és a Központi Sterilizáló 
működtetése is. 

             

Itt a munkarend az igényeknek megfelelően változik, a két telephelyen, a sebészeti tömbben 
lévő I. Központi Sterilben pedig 05:40-től 22 óráig, a szülészeti tömbben lévő II. Központi 
Sterilben a munkaidő 06:40-től 19 óráig tart. Az I. Központi Sterilizáló készenlétet is tart 
hétvégéken és ünnepnapokon.  A külső megrendelések kiszolgálása a bérsterilizálásokat 
foglalja magába. Ehhez a munkához autoklávokat, és alacsony hőmérsékletű un. 
plazmasterilizálót üzemeltetünk. 

 


