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 Funktion Name Datum Unterschrift 
Erstellt  HFK Andrea Wagner 12.10.2011 e.h. 
Geprüft QB Magda Diab-Elschahawi 13.10.2011 e.h. 
Freigegeben Stv. IL Magda Diab-Elschahawi 13.10.2011 e.h. 

 

ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
Dieses Informationsblatt richtet sich in ungarischer Sprache an Patienten/innen die an einer 
Durchfallerkrankung leiden und im Krankenhaus aufgenommen sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 

(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 
 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
AKH  Allgemeines Krankenhaus Wien 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
ST  Desinfektionspläne 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
 

Bélfertőzés kórházban 
 

Tájékoztató az AKH betegeinek és azok látogatóinak 
 
 
 
Tisztelt hölgyeim és uraim! 
 
 
A járványos bélfertőzést (különösen gyakran meleg évszakban) többnyire virusok okozzák és 
legtöbbször ártalmatlan. A kórházakban különösen a legyengült betegeken nem csak ártalmatlan 
hasmenés okozói. Segítsen, ilyen kellemetlen események elkerülésében. 
 
A kórokozók a megbetegedettek székletével, némelyik még a vizelettel is ürülnek. A kéz, különösen nem 
elegendő tisztaság betartásakor, nagyon fontos szerepet játszik a szájon át történő fertőzésekben. Ezért 
olyan fontos a megfelelő kéz-hygénia a wc használata után! 
 
Ha Ön a kórház PÁCIENSE és hasmenéses bélfertőzésben szenved, kérjük különös figyelmet 
szenteljen a tisztaságnak a wc használatakor. Ebben az esetben forduljon nyugodtan egy nővérhez, 
ápolóhoz vagy orvoshoz, akik segíteni fognak Önnek a kézfertőtlenitésben. Ha „valami mellément“, 
rögtön szóljon, még akkor is, ha tisztába tette magát! Ebben az esetben ugyanis egy utólagos 
fertőtlenítés szükséges. 
 
Ha Ön egy LÁTOGATÓJA a bélferőzésben szenvedő paciensnek vagy Ön a hasmenésben szenvedő 
beteg, kérjük a látogatása elött egy nővérnél vagy ápolónál jelentkezzen az osztályon, az Ön vagy a 
hozzátartozója érdekében, hygiénés előkészületek miatt. 
Abban az esetben ha Ön a beteg nagyon fontos lenne megállapítani, hogy látogatása veszélyt jelentene 
hozzátartozójának vagy más pacienseknek és milyen intézkedéseket kellene betartania egy ilyen 
veszélyeztetés elkerülésének érdekében. Ha Ön az AKH-ban a wc-t használja, ugyanazok a szabályok 
érvényesek mint a bélfertőzéses pacienseknek elmondottak. 
Kérjük, hogy a fent felsoroltak és más egészségügyi okok miatt, ételt ne hozzanak, különösen nem házi 
ételeket, a pacienseknek. 
 
Kérjük megértését és együttműködését. 
 

  
Baráti üdvözlettel, 
 
a korház hygéniai osztálya 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

12.10.2011 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 027 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


