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Az infektológia feladatai

• Az infekciós betegségek, ezen belül elsısorban a 
kórházi kezelést igénylı fertızı betegségek ellátása

• A fertızı betegségekre gyanús betegek megfigyelése, 
ellátása, differenciál diagnosztikai segítségnyújtás

• Trópusi országból érkezı, infekciós betegségre gyanús 
betegek ellátása

• HIV fertızött betegek ellátása



Az infektológia feladatai

• A nosocomiális infekciók konzultatív ellátása

• A védıoltások klinikai ellenırzése, oltási tanácsadás, 
szövıdmények klinikai vizsgálata

• Részvétel az infekciókontroll tevékenységben és a 
kórház antibiotikum politikájának kialakításában

• Graduális és postgraduális oktatás



Infektológiai járó beteg ellátás 

feladatai

• Infekciós betegségre gyanús betegek vizsgálata, 
differenciál diagnózisa

• Kórházi kezelést nem igénylı akut és chronikus
infekcióban szenvedı beteg ellátása

• Akut infekció lezajlása után szükséges ellenırzı
vizsgálatok elvégzése

• Védıoltási tanácsadás

• Konzultáció



Infektológiai osztályra történı

beutalás

• Az osztályon akut betegellátás történik

• Az osztály nem elıjegyzéssel mőködik

• Egyértelmő ragályos fertızı betegség esetén a beteget 

direkt módon az Infektológiai Osztályra lehet utalni

• Differenciál diagnosztikai probléma esetén (pl. fulladás, 

icterus, láz,stb.) SBC-n keresztül javasolt a beteg 

beutalása



Infektológiai osztályra történı

beutalás

• Amennyiben a beteg kontaktusba vonhatatlanul, kísérı
nélkül érkezik a beutalón kérjük feltüntetni a  részletes 
anamnézist, rendszeresen szedett gyógyszereket, 
gyógyszerérzékenységet

• A beteg korábbi zárójelentéseit, egyéb leleteit, 
rendszeresen szedett gyógyszereit, kötszereit hozza 
magával személyes dolgai mellett

• Kórházi körülmények között beadni tervezett védıoltást 
elızetesen Dr. Szinku Ilona védıoltási tanácsadóval 
egyeztetni szükséges



Infektológiai szakambulanciára 

történı beutalás

• Az infektológiai szakambulancia beutaló köteles

• A szakambulancián elıjegyzés alapján és elıjegyzés nélkül is 
ellátunk betegeket a rendelési idıben (munkanapokon 10:00-
tıl 13:00 óráig)

• Az elıjegyzés nélkül érkezı betegeknek a beutalóval a 
központi betegfelvételen regisztrálniuk kell, az elıjegyzett 
betegek esetében erre nincs szükség

• A beutalón szerepeljen részletes anamnézis, amennyiben a 
beteg elmondani nem tudja

• A beteg korábbi leleteit hozza magával, a szerológiai 
vizsgálatok eredeti, vagy fénymásolt leletét kérjük (az 
asszisztens által átmásolt nem megfelelı)

• Nemzetközi oltóhely nem beutaló köteles, idıpontot elızetes 
telefonos egyeztetés után adunk


