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Összefoglalás: A kutatás tárgya a nosocomialis eredetű pneumonia gyakoriságának és kö-

rülményeinek vizsgálata, a megelőzés lehetőségeinek megismerése. Kérdéseink megválaszo-

lásához a retrospektív adatfeldolgozás, valamint a közvetlen megkérdezés módszerét válasz-

tottuk, mely során 3643 betegdokumentáció került elemzésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményében, a II. Belgyógyászat és a 

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán. A statisztikai értékek az említett 

két osztály esetén a teljes 2016-os év kimenő sorszám alapján csoportosított beteganyagaiból 

kerültek kiszámolásra. Az eredmények alapján sikerült közelebb kerülni azon betegcsopor-

tokhoz, melyek ápolásakor valószínűbb a tüdőgyulladás prevalenciája. Bizonyítást nyert to-

vábbá, hogy a nosocomialis pneumonia megelőzése gazdasági szempontból is érdekelt a 

megnövekedett ápolási napok okán. Célunk volt annak igazolása is, hogy a gyógytornászok 

jelenléte a kórházban szerzett tüdőgyulladás megelőzésének érdekében elengedhetetlen az 

említett osztályokon. A gyógytornászok prevencióban folytatott munkájának fontossága is-

meretes, ugyanakkor megtapasztaltuk jelenlegi leterheltségüket, illetve hiányukat. Mindezt 

összevetve a javítandó statisztikai eredményekkel, a gyógytornászi jelenlétre vonatkozó gon-

dolatunk alátámasztást nyert. 
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BEVEZETÉS 

A modern korban, ahol az orvostudomány több mint 3500 éves múltra tekint vissza, 

egyre szélesebb körben és nagyobb eredményekkel bizonyítja tudását az egészség-

ügy. Időközben, az ókortól a modern medicináig, a gyógyításban való részvétel az 

orvosok mellett más szakmák feladatkörének része lett, új egészségügyi szakembe-

rek jelentek meg, tudásukat együttesen alkalmazva pedig produktív teamet hoztak 

létre a kórházakban.  

Minden szakmai tudás, higiénés és technikai feltétel teljesítése ellenére azonban 

egy új egészségügyi problémakör ütötte fel a fejét, a nosocomiális eredetű infekciók. 

Nosocomiális infekciók alatt értünk olyan fertőzéseket, amelyek az egészségügyi el-

látás következtében alakulnak ki [1]. Az Országos Epidemiológiai Központ által 

közzétett 2015. évi adatok 6244 darab érintettről számoltak be Magyarországon.  

A probléma léptéke nem elhanyagolható, ugyanis statisztikai adatok alátámasztják, 

hogy a kórházba felvett betegek 5–6%-ánál jelentkezik, 1–1,5%-uknál pedig ez a 
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közvetlen halálok [2]. A témakör gazdasági szempontból is érdekelt, mert az ápoltak 

kórházi ellátása átlagosan 3 nappal hosszabbodik. A kórházi eredetű megbetegedé-

sek megoszlását a fertőzések helye szerint csoportosítjuk. Ezek alapján a leggyako-

ribb infekciók a húgyúti fertőzések 35–40%-kal, melyet követnek a pneumóniák 15–

18%-kal, harmadik helyen a posztoperatív fertőzések 16–17%-kal, ezután negyedik 

helyen a szepszisek állnak 7–11%-kal, és zárja a listát 23–24%-kal az egyéb eredetű 

infekciók halmaza [3]. Bár a leggyakoribb infekciók urológiai eredetűek, a figyel-

münket a kórházi eredetű tüdőgyulladások (15–18%) keltették fel. A kiemelt figye-

lem oka a kórkép gyógyíthatóságának nehézsége, valamint a listavezetővel ellentét-

ben súlyosabb, akár fatális következmények előfordulási lehetősége, főleg időskor-

ban. Bár az előfordulásról némi statisztika fellelhető, a kórházi eredetű pneumonia 

okozta következményekről, és a megbetegedésre vonatkozó hajlamosító tényezőkről 

nem áll rendelkezésünkre elegendő információ. 

A statisztikai közlemények rávilágítottak, hogy ezen esetek, ha nem is a leggya-

koribbak, de nem egyediek, nagyon is hétköznapi probléma vár megoldásra. Célunk 

volt a téma fontosságát és aktualitását hangsúlyozni számadatokkal. Úgy a kezeltek, 

mint az ápoló intézmények érdeke a prevenció, melyhez első lépésként a veszélyez-

tetett csoportok felkutatása és megnevezése járul hozzá, továbbá a kórháztól kívül-

álló és az intézményhez kapcsolódó okok feltárása, összefüggések keresése a kiala-

kulás szempontjából. Ezen kívül célkitűzésbe került annak bizonyítása, hogy a meg-

előzésben elengedhetetlen szerepük van a gyógytornászoknak, akiknek munkája a 

prevenciós tevékenységet szolgálja, amennyiben e szakdolgozók létszáma arányosan 

oszlik meg az osztályon.  

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A vizsgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Ok-

tatókórház általunk választott fekvőbeteg osztályain végeztük. A két osztály a Köz-

ponti Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (KAITO) és a II. számú Belgyó-

gyászat. A vizsgálathoz szükséges osztályok kiválasztásakor lényeges szempontként 

szerepelt, hogy az adott részlegre ne légzőszervi eredetű megbetegedés miatt kerül-

jenek felvételre a páciensek, hanem egyéb eredetű problémával. Kritérium volt az is, 

hogy olyan osztályokat válasszunk, ahol kedvezőtlen egészségügyi állapotuk miatt 

a betegek tartós bent fekvésre szorulnak, mobilitásuk csökkent.  

A kutatás során a dokumentumelemzés retrospektív adatfelvételi módszert, vala-

mint a közvetlen megkérdezés módszert alkalmaztuk. A fent említett szolgáltató-

ellátó intézmény „kliensekre” vonatkozó adatbázisából a nem elektronikus, papír-

alapú betegdokumentációkat elemeztük, ezen dokumentumok átvizsgálásakor a tel-

jes 2016-os évet tanulmányoztuk. Az egy éves időintervallumot a betegek kimenő-

száma alapján határoztuk meg, ahogyan a dokumentációkban is rögzítik őket. A ku-

tatáshoz szükséges adatok a kórházi osztályon alkalmazásban lévő ápolási lap, a be-

tegfelvételi lap, a zárójelentés, a haláleseti összefoglaló, továbbá a boncolási jegy-

zőkönyv információi között voltak fellelhetők. Az átvizsgált betegdokumentációk 
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között lényeges volt figyelni a kórházban bent töltött napok számát a 72 órás lappan-

gási idő miatt. Amennyiben a beteg adott kórházi osztályon tartózkodása több, mint 

3 nap volt (figyelembe véve az egyéb osztályról érkezés lehetőségét is), a felvételkor 

nem szerepelt tüdőgyulladás, illetve annak gyanúja sem, a zárójelentésben pedig már 

olvasható a tüdőgyulladás diagnózisa, megállapítható volt, hogy az adott beteg adatai 

megfelelőek a statisztikai információk begyűjtéséhez.  Néhány, a dokumentációkból 

ki nem derülő, viszont a kutatás szempontjából fontos tény megismerésére a közvet-

len megkérdezés módszerét választottuk. A válaszadók mindkét esetben az osztály-

vezető főorvosok, illetve az osztályon dolgozó gyógytornászok voltak.  
A feltételezéseink alátámasztására szolgáló adatok többsége azonban dokumen-

tumokból kigyűjthető információ volt, amelyeket egy erre a célra létrehozott adat-

felvételi lapon rögzítettünk. A betegek anonimitásának megőrzése céljából sorszám-

mal láttuk el a pácienseket, mely a későbbi visszakereshetőség szempontjából elő-

nyösnek mutatkozott. A legkézenfekvőbb választást a beteg kimenőszáma jelentette, 

hiszen alapvetően is eszerint rendszerezik a dokumentumokat. Ezen kívül rögzítésre 

került a szóban forgó osztály neve, hiszen előfordulhat azonos kimenőszámmal rög-

zített beteg a két osztályon. A következő rögzítésre kerülő pontot a születési idő je-

lentette, melyet az aktuális életkorral együtt feltüntetnek a betegfelvételi lapon.  

Fontos szempont a beteg neme és a kórházba, az adott osztályra kerülésének dá-

tuma, ami szintén az előbb említett papíron olvasható. Itt külön dokumentáltuk, hogy 

milyen módon került el a beteg az osztályról, hazaengedték vagy áthelyezték egy 

másik osztályra. Szintén külön feljegyzésre került, ha az érintett elhunyt, valamint a 

halálozás oka is. A beteg távozását, esetleges halálozását a zárójelentésben találhat-

juk meg, vagy a haláleseti összefoglalóban, esetleg boncolási jegyzőkönyvben.  

Az osztályon töltött napok száma dátummal együtt a betegdokumentáció feliratú két-

oldalas lapon is olvasható, ami segítség volt a betegek bent töltött napok alapján 

történő szelektálásánál. Hiszen a tüdőgyulladás lappangási ideje miatt, csak azon ke-

zelteket tekintettük nosocomialis infekció áldozatának, akiknek adott osztályon töl-

tött ideje több mint 3 nap volt. A kórházba való bekerülés diagnózisa a betegfelvételi 

lapról derült ki, ahogyan a társbetegségek is. Vizsgáltuk a társbetegségek összefüg-

géseit is a pneumóniával, így ezeket is felosztottuk légzőszervi-, és nem légzőszervi 

eredetű társbetegségekre.  

Az ápoltak dohányzási szokásairól is információkat gyűjtöttünk, melyeket a KA-

ITO-osztályon a kórházi osztályos ápolási esetlapon, a belgyógyászaton az ápolási 

lapon olvashattuk. Szintén nem elhanyagolható vizsgálati szempontok az ápoltak 

esetleges dependenciái, amelyek az anamnézisből, az ápolási lapról vagy a kórházi 

osztályos ápolási esetlapjáról deríthetők ki. 

Az adatokat a kutatás helyszínéül szolgáló kórház területén rögzítettük, majd a 

kapott információhalmazt Microsoft Office Excel táblázatba vezettük át. Az említett 

program volt segítségünkre a statisztikai adatok számításához és a grafikus ábrázo-

lásokhoz is.  
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EREDMÉNYEK 

1. táblázat 

Az eredmények összegzése osztályok szerint 

 KAITO II. Belgyógyászat 

Ágyszám (db) 17 86 

Gyógytornászok száma (fő) 2 0 

Átvizsgált betegdokumentációk száma (db) 531 3112 

Mintaszám (fő) 50 75 

Nosocomialis pneumonia előfordulása (%) 9,41 2,37 

A megbetegedettek átlagéletkora (év) 59,02 70,55 

Exitus prevalenciája a diagnózissal (%) 19 0 

Ápolás időtartama, országos átlag  

(KSH, 2015) (nap) 

 

7–8 

 

7,3 

Ápolás időtartama nosocomialis  

pneumonia 

diagnózisával (nap) 

 

13,57 

 

15,36 

Légzőszervi eredetű társbetegségek (%) 11,66 31,2 

Alkoholos dependencia nosocomialis  

pneumonia diagnózisával (%) 

 

18 

 

14, 6 

 

A KAITO-osztályon két gyógytornász dolgozik, napi 8 órában látják el feladatukat, 

ezenkívül a nővérek is részt vesznek egyes mobilizációs tevékenységekben (passzív 

átmozgatás, felültetés), aktív részesei és segítői a gyógytornászok munkájának, az osz-

tályon láthatóan erős csapatmunka működik. Az osztályvezető főorvos azonban sta-

tisztikai adatok nélkül is úgy látta, hogy ilyen körülmények mellett is jelentős a tüdő-

gyulladás prevalenciája. A részlegen dolgozó gyógytornászt leterheltségükről kérdez-

tük.  Válaszából kiderült, hogy kevésnek tartja a páciensekre fordítható időt, hiszen az 

ambuláns ellátásban is részt kell vennie, így az osztályra szánható ideje jelentősen le-

csökken. A II. számú Belgyógyászati Osztályon, mely egy 86 db ágyszámmal mű-

ködő, havonta átlagosan 259,33 beteg gyógyítását végző részleg, nincs állandó foglal-

koztatásban lévő gyógytornász. Csak néhány beteghez, ritka esetekben érkezik más 

osztályról gyógytornász. Azon kérdésünkre, hogy szükségesnek vélnék-e a KAITO-n 

a gyógytornász dolgozói állomány bővítését, illetve a belgyógyászati osztályon ál-

landó fizioterapeuták közreműködését, egyértelmű igen válaszokat kaptunk.  

A KAITO-osztályon összesen 531 betegdokumentum került felülvizsgálásra. Eb-

ből 50 páciens felelt meg azon kritériumoknak, mely alapján elmondható róluk, hogy 

esetükben nosocomialis eredetű infekcióról beszélhetünk. A 2016-os év során, ezen 

intenzív osztályon ellátásban részesülő betegek 9,41%-a tüdőgyulladástól független 

megbetegedéssel került be, de az osztályon töltött idő alatt nosocomialis eredetű pne-

umoniát szerzett.  

A II. számú Belgyógyászat osztályán 3112 betegdokumentáció átolvasásának 

eredményei alapján 75 beteg adatait rögzítettük. Ez azt jelenti, hogy az osztály fel-

vételére került páciensek 2,37%-a vált érintetté a megbetegedésben.   
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A nosocomialis eredetre visszavezethető tüdőgyulladás előfordulását külön vizs-

gáltuk a férfiak és nők körében is. Arányaikban mutatkozott némi különbség. A két 

osztály vizsgált betegállományából (125 fő) 78 férfi volt érintett, míg a nők közül 

csupán 47 fő.  

A két osztály adataiból számolt átlag halálozási arány kiszámításához a II. Bel-

gyógyászat halálozási aránya 0%-nak tekinthető. Ez alapján, 3643 kezelt esetén 19 

exitus történt, mely 0,52%-os aránynak felel meg. Az elhalálozottak átlagéletkora 

59,16 év volt.  

A bent töltött napok számának átlaga a KAITO-osztályon 15,36 nap, ezzel szem-

ben a vizsgált belgyógyászati osztályon 13,57 nap volt.  

A két osztály együttes statisztikája alapján a 125 megbetegedett páciens közül 39 

fő (31,2%) került az osztályok felvételére légzőszervi eredetű társbetegséggel. 

Vizsgáltuk a dohányzás és a betegség előfordulása közötti korrelációt, azonban a 

KAITO-osztály sajátos jellege miatt, dohányzással kapcsolatos információkat nem 

tudnak rögzíteni a beteg felvételekor, így a II. számú Belgyógyászati Osztály statisz-

tikai adatait tudtunk figyelembe venni. Ezek alapján a 75 érintett betegből 17 vallotta 

magáról, hogy rendszeres fogyasztója dohánytermékeknek, ami azt jelenti, hogy a 

nosocomialis eredetű pneumonia elszenvedőinek csupán 22,66 %-a terheli tüdejét a 

cigaretta káros hatásaival. 

Az alkoholos dependencia vizsgálata során a következő előfordulási arányt talál-

tuk. A KAITO-osztályon 50 érintett betegből 9 páciens diagnózisában került rögzí-

tésre az alkohol betegség, ami 18%-ot jelent. 8 férfi beteg és mindösszesen 1 nő.  

A II. számú Belgyógyászat 75 elemzett beteganyaga alapján elmondható, hogy a 

vizsgált páciensek 14,6%-a rendelkezett alkoholos dependenciával, azaz összesen 11 

fő. 9 férfi és 2 női beteg. 

 

MEGBESZÉLÉS 

Kutatásunk során összesen 3643 betegdokumentációt vizsgáltunk át, melyek a teljes 

2016-os évre vonatkoztak.  

A betegség osztályos előfordulásának számadatait azért tartottuk lényegesnek, 

hogy a kapott eredmények egymással és az országos statisztikákkal összevethetők 

legyenek. Azt feltételeztük, hogy lesznek eltérések, mivel a két osztály jellegéből 

adódóan fokozottan romlott egészségügyi állapotú betegek felvételét végzi. Az or-

szágos statisztikai adatok szerint, a kórházi eredetű tüdőgyulladás prevalenciája 

1,07%. A KAITO-osztályon, a választási kritériumok szerint megfelelőnek ítélt 50 

páciens adatait tekintve a következő eredményre jutottunk. Országosan a betegek 5–

6%-a fertőződik meg kórházi eredetű infekcióval, melyek 15–18%-a végződik pne-

umóniával. A legkedvezőtlenebb adatokkal számolva (az összes nosocomialis meg-

betegedések aránya 6%, azon belül is a pneumonia kialakulásáé 18%, valamint is-

merjük a teljes éves betegforgalmat, ami itt 531 főt jelentett) az eredmény (531 × 

0,06) × 0,18 = 5,73 fő lenne. A valóság azonban ennek majdnem tízszerese lett.  

A II. számú Belgyógyászati Osztályon érintettek létszámát összevetettük az orszá-

gosan várható statisztikai adatokkal. Ha a legkedvezőtlenebb értékekkel számolunk 
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a II. számú Belgyógyászaton várt eredmény 33,60 fő lenne. Ez a szám jelentené azt, 

hogy a teljes éves betegforgalmat tekintve az érintettek aránya megfelel az országos 

statisztikai értéknek. Vizsgálatunkban a kritériumoknak „eleget tett” betegek száma 

75 volt.  

A két osztály együttes eredményei alapján (3643 fő) elmondható, hogy a nosoco-

mialis infekciók okozta pneumonia előfordulása átlag 5,89 % volt. A betegek általá-

nosan romlott egészségügyi állapota oka lehet a betegség ötszörös előfordulásának, 

valamint ebben részben szerepe lehet a gyógytornászok nem megfelelő számának is. 

Az osztályokat külön tekintve láthatjuk, hogy a KAITO-osztályon tízszeres volt a 

betegség előfordulása az átlaghoz képest, ezen osztály csupán két gyógytornászt fog-

lalkoztat. Igazolást nyert továbbá az osztályon foglalkoztatott gyógytornász vélemé-

nye is, melyben szükségesnek vélte további kollégák felvételét. A II. számú Belgyó-

gyászat osztályán számolt statisztikai adatok szintén önmagukért beszélnek, tekintve 

az állandó fizioterapeuták hiányát. A lehetséges okok között azonban számos olyan 

tényező is szerepet játszhat, amelyek vizsgálatára ezen kutatás nem terjedt ki. 

Az érintett korcsoportot illetően az átlagérték 64,78 év, mely alapján meghatá-

rozhatóvá vált az a kritikus kor, melytől számítva fokozott odafigyelést kíván a pre-

venció fizioterápiás eszközökkel. A két osztály együttes átlagát azonban érdemes 

külön bontani. A KAITO-osztályon az átlagéletkor 59,18 év, míg a belgyógyászat 

osztályán 70,55 év volt. Ez megközelítőleg 11 évnyi különbséget jelent. Miután az 

átlagéletkorok az említett nagyfokú eltérést mutatták, nem nyílt módunk a két osztály 

beteganyagának átfogó összehasonlítására az életkorok tekintetében. Az azonban 

közismert, hogy az intenzív ellátásra szorultak fizikális állapota kedvezőtlenebb. 
Az ápolási napok vizsgálatához a táblázatban feltüntettük az országos statisztikát 

az adott osztályokon. A KAITO-osztályon töltött napok számának átlaga 15,36 nap, 

ezzel majdnem dupláját mutatva az országos adatoknak. A vizsgált belgyógyászati 

osztályon 13,57 nap volt a betegek tartózkodási ideje, mely szintén eltér az országos 

átlagtól, hozzávetőlegesen 4-5 nappal. Azon pácienseknek, akik a kezelésük alatt a 

pneumonia diagnózisával is „gyarapodtak”, a kezelési idejük jelentősen megnőtt. 

Ezáltal kézzel foghatóvá vált, hogy a prevenció nemcsak a beteg szempontjából, de 

gazdasági szempontból is érdekelt.  

Az előbbiekben említett módon, a dohányzási szokások kapcsán csak a belgyó-

gyászaton rögzített információk bizonyultak hitelesnek, az intenzív osztályon ugyanis 

legtöbbször nem lehetséges, hogy ez az információ kiderüljön. A betegek 22,66%-a 

vallotta csupán azt, hogy rendszeres fogyasztója a cigarettának. Éppen ezért az a fel-

tételezésünk, miszerint jelentős összefüggés látható az aktív dohányosok és a pneumó-

nia kialakulása között, az általunk vizsgáltak esetében nem igazolódott be. Azonban 

az információ hiteles gyűjtése kórházi dokumentumokból nem feltétlenül megoldható, 

hiszen az egyén önálló elbírálása alapján jegyezteti be a dohányzási szokásait. Hiteles 

statisztikai adatok nyeréséhez objektív kérdőívre volna szükség.  

Az érintett betegek légzőszervi eredetű megbetegedéseinek előfordulása is gór-

cső alá került. Úgy véltük, azok az ápoltak, akik rendelkeznek pulmonológiai diag-

nózissal, potenciális alanyok a betegség kialakulása szempontjából. A két osztály 
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együttesen kiszámított átlaga 31,2% lett, mely számadat viszont csekélynek mond-

ható ahhoz, hogy korrelációt ismerjünk fel, így feltevésünket elvetettük. 

A tartós immobilizáció hatására a legyengült szervrendszer még fogékonyabbá 

válik a fertőződésre, melyhez hozzájárulhatnak életmódbeli sajátosságok is. Éppen 

ezért terjedt ki a kutatásunk ezekre a hétköznapi szokásokra is és mélyedtünk bele 

az ok-okozati összefüggések kielemzésébe. A WHO által készített nemzetközi kuta-

tások során magyarországi adatok is születtek az alkoholfogyasztási szokásokról [4]. 

Ezek kimutatása szerint hazánkban a férfiak 16,5%-a, a nők 3,2%-a dependens.  

A betegek körében mért alkoholos dependencia a KAITO-osztályon született ered-

mény alapján 18% lett, a II. Belgyógyászaton 14,6%, a két osztály közös statisztikája 

tehát 16%, mely több mint a WHO által országosan mért 9,4%. Azon gondolatme-

netünk, mely összefüggést feltételezett a dependecia és a betegség megjelenése kö-

zött megerősítést nyert, kimondható, hogy az alkoholos függőség hajlamosító ténye-

zője a nosocomialis eredetű pneumonia kialakulásának.  

Egy teljes évnyi beteganyag vizsgálata két különböző osztályon elégségesnek bi-

zonyult a hiteles adatok megszületéséhez. Bár a dohányzással kapcsolatos feltétele-

zéseinket megcáfolták a kapott adatok, ismervén a légzőszervrendszerre okozott ká-

ros hatásait, kutatásainkat a jövőben érdemes lenne kiterjeszteni e szempont széles 

körűbb vizsgálatára.  
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