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KULCSA 

SZINOPSZIS 

A geopolitikai és társadalmi feltételek együttállása a 
történelemben egyedülálló mértékű, légúti 
megbetegedéssel járó járványok előtt nyitja meg az utat. 

Csak nagyon kevés kórház – a mentőszolgálatokról nem is beszélve – van felkészülve arra, 
hogy járvány esetén azonnal reagáljon a képzett személyzet kibővítésével és a szükséges 
felszerelések beszerzésével. Ilyen globális válság esetén a kezdeti szakaszban nagyon fontos 
az egészségügyi dolgozók egészsége és elkötelezettsége. 

Az egészségügyi dolgozók védelmének előtérbe helyezése – az elsődleges kórházaktól a 
regionális kórházakig – rugalmas első vonalbeli védelmet biztosít. A légzőszervi 
megbetegedések kezelése során egyértelműen a légzőkészülékekre kell koncentrálni. 

A 2002-es súlyos akut légúti szindróma (SARS) és a 2015-ös közel-keleti légúti szindróma 
(MERS) közelmúltbeli tapasztalatai rávilágítottak az eldobható légzőkészülékek használatából 
és ellátási hiányából adódó problémákra. 

A tanácsadók és az iparági szakértők azt javasolják a fertőzéseket kezelő csapatoknak, hogy 
vizsgálják felül egyéni védőeszközökkel kapcsolatos eljárásaikat, és fontolják meg új, többször 
használatos légzésvédő eszközök beszerzését a személyzet védelme érdekében a jövőben 
várható közegészségügyi válsághelyzetek megfékezésére és kezelésére való felkészülés során. 

A CleanSpace Technology, a CleanSpace™ légzőkészülékek fejlesztője és 
gyártója által készített szakmai ismertető a kórházak első vonalbeli dolgozói, a 

mentőszolgálatok és a vezetőségek számára. 
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FELKÉSZÜLÉS A GLOBÁLIS JÁRVÁNYOKRA 

Az elmúlt években globális fenyegetésként jelentek meg az olyan levegőben terjedő betegségek, mint 

az influenza, a tuberkulózis és a kanyaró. Ennek ellenére mégis a jóval magasabb fertőzési és 

halálozási aránnyal rendelkező, újonnan megjelenő betegségek (Ebola, MERS, H1N1 és SARS) 

kellettek ahhoz, hogy felülvizsgálják az egészségügyben használt egyéni védőfelszerelések (PPE) 

szerepét a pandémiára való felkészülési tervekben. 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A városi népesség növekedése és a gyakori 

utazás elősegíti a levegőben terjedő fertőző 

betegségek gyors terjedését. A világ népes-

ségének több mint fele városi területeken él, és 

az elmúlt két évtizedben egyre szaporodtak a 

„megavárosok” (10 millió fölötti népesség).13

Emellett példátlanul nagy a mobilitás is: naponta 

átlagosan 8 millió ember repül nemzetközi 

repülőjárattal (ez évente 3 milliárd embernek 

felel meg).14 Az emberek ilyen gyors áramlása a 

sűrűn lakott területek között nagy 

összekapcsoltságú globális hálózat létrejöttéhez 

vezet, amely megszünteti a betegségek 

terjedésének természetes akadályait (idő és 

távolság). 

A menekültek migrációja szintén növeli a 

kormányzati és egészségügyi erőforrásokra 

nehezedő nyomást. Ebben a csoportban 

alacsony az átoltottsági arány és magas a 

betegségeknek való kitettség.15 2014-ben 59,5 

millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására, 

ami a valaha mért legmagasabb szám.16 A 

menekülteket gyakran sűrűn lakott táborokban 

helyezik el, 

ahol nincs hozzáférésük az egészségügyi 

ellátáshoz, továbbá társadalmi és nyelvi 

kihívásokkal is szembesülnek. 

Az életkor a légzőszervi betegségek 

kialakulásának egyik fő kockázati tényezője. A 

világ népességének körülbelül 8,5%-a 

65 év feletti (617 millió ember).17 

Influenzajárvány kitörésekor a 65 év felettiek 

körében a legmagasabb a fertőzési és 

halálozási arány.18 E veszélyeztetett csoport 

növekedésével egyre több kórházban és 

idősgondozó intézményben van szükség 

hatékony fertőzésellenőrzési intézkedésekre. 

Az átoltottsági arányok is csökkennek: az 

elmúlt években ez kanyarójárványok 

kitöréséhez vezetett. A korábban már 

eltűntnek hitt betegségek a géntechnológia 

fejlődésével ma újra potenciális veszélyt 

jelentenek. 

A patogén vírusokat, amelyeket korábban 

visszaszorítottak, könnyen és olcsón lehet 

szintetizálni19, és a lakosság körében már 

nincs ellenük (természetes vagy oltás útján 

szerzett) immunitás. 

A biológiai veszélyek ellen küzdő hatóságok 

minden eddiginél komolyabban veszik az ilyen 

vírusok felkészületlen populációkban való 

elszabadulásának kockázatát, ahol a hatás 

gyors és széleskörű lenne. 

„E külső tényezők bármelyike jelentős kihívást 

jelent a fertőzés elleni hatékony védekezés 

szempontjából” – mondja Raina MacIntyre, a 

világhírű ausztrál Kirby Intézet globális biológiai 

biztonsággal foglalkozó professzora és az 

NHMRC ISER járványügyi központjának vezetője. 

„Ha ezek a jelentős globális trendek azonos 

irányba mutatnak, azt aligha hagyhatjuk figyelmen 

kívül. 

„A rendszerszintű gyengeségek a 

helyszínen – akár a nem megfelelő 

egyéni védőfelszerelések, akár 

az alacsony szintű képzés vagy a 

korlátozott készletek miatt – tovább 

súlyosbítják az egyes kórházak 

helyzetét egy nagyobb járvány 

kitörésekor” – figyelmeztet 

MacIntyre professzor.
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SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG 

Egy ilyen egészségügyi válsághelyzetben 

a hirtelen megnövekedett esetszám óriási 

terhet ró a kórházi erőforrásokra 

(személyzet és felszerelések). Az 

egészségügyi rendszereknek és 

szerveknek alig néhány hét áll 

rendelkezésére, hogy felkészüljenek a 

páciensek tömegeinek kezelésére. A már 

meglévő erőforrásokat a kezdeti 

szakaszban megfelelően kell kezelni. 

Ebben az időszakban az egészségügyi 

személyzet erős nyomás alatt, idő- és 

felszereléshiánnyal küszködve dolgozik. A 

kórházakban a személyzet 

veszélyeztetettségével, megfertőződé-

sével és kiesésével is számolni kell. 

Világjárvány idején az egészségügyi 

dolgozók körében magas a fertőzés és a 

halálozás kockázata. Az egészségügyi 

dolgozók legalább 20 százaléka minden 

évben megfertőződik a szezonális 

influenzával, a kórházakban bevezetett 

oltási és higiéniai programok ellenére is.20 

A SARS-járvány (2003) során a 

regisztrált fertőzöttek jelentős része az 

egészségügyi dolgozók közül került ki: a 

dolgozók 16%-a (Ausztrália), 22%-a 

(Hongkong), 19%-a (Kína) és 43%-a 

(Kanada) betegellátás közben 

fertőződött meg.21
 Az USA szövetségi 

egészségügyi hatóságai a járványügyi 

előrejelzésekben 25%-os fertőzési 

aránnyal számolnak.22
 

A légúti fertőzések kezelése során 

bizonyos orvosi eljárások aeroszolok 

kijutásával járnak a páciensből, ami az  

eljárást végző személyzetet fokozott 

kockázatnak teszi ki. Egy, a SARS idején 

Torontóban dolgozó ápolók körében 

végzett vizsgálat megállapította, hogy az 

intubálás közbeni asszisztálás, az intubálás 

előtti szívás és az oxigénmaszk kezelése 

magas kockázatot jelentettek a 

megfertőződés szempontjából.23 

„A SARS szempontjából a 

legnagyobb kockázatnak azok 

az egészségügyi dolgozók 

voltak kitéve, akik vagy a 

betegekkel való közvetlen 

személyes érintkezés során 

fertőződtek meg, vagy olyan 

eljárásoknál, melyek során 

légúti váladékkal kerültek 

kapcsolatba” – írja a WHO.24 

Összességében a SARS, amely végül 30 

országot érintett és halálozási aránya 

közel 10% volt, intő példa arra, milyen 

súlyos hatásai lehetnek egy légzőszervi 

megbetegedéssel járó járványnak.25
 

Fontos tanulságokat vonhatunk le abból, 

hogy több mint 8000 ember fertőződött 

meg, köztük az egészségügyi dolgozók 

21%-a.26
 További terhet jelentettek a 

szélesebb társadalmat közvetlenül érintő 

intézkedések, például a tömeges szűrés, 

a kontaktok nyomon követése és a 

kontaktok aktív felügyelete. 

SARS – TÖRTÉNET A FRONTVONALRÓL 

Dr. Cathryn Murphy saját szemével 

látta, hogy az akut légzőszervi 

megbetegedések milyen gyorsan 

képesek megkerülni a kórházak védelmi 

rendszereit. 

„Amikor a SARS frontvonalába kerültem, 

mindenütt káosz uralkodott, a kínai vidéki 

és regionális kórházaktól kezdve a 

Szingapúr szívében található vezető 

oktatókórházakig” – emlékszik vissza. 

„Nem voltam felkészülve a felfordulás 

mértékére és a kapkodásra, és még egy 

nagyvárosban is nehezen találtam 

magamnak maszkot. Ebben a helyzetben 

az emberek az eldobható maszkokat nem 

az előírások szerint használták. Dupla 

maszkokat viseltek, túl sokáig viseltek egy 

maszkot, vagy levágták a pántokat a jobb 

légáramlás és a kényelem érdekében, 

ami különösen veszélyes” – mondja Dr. 

Murphy. 

„A SARS számomra megmutatta, hogy az 

egészségügyi dolgozók gyakran 

következetlenül és átgondolatlanul 

választják ki és nem biztonságos módon 

használják az egyéni védőfelszereléseket, 

és az ártalmatlanításukat sem megfelelően 

végzik. Az azóta eltelt 15 év alatt sokat 

tanultunk, de azt hiszem, még mindig nem 

egyértelmű, hogy milyen felszereléseket 

milyen betegségek esetén és milyen 

helyzetekben kell használni.” 

Az Egyesült Államok szövet-

ségi egészségügyi hatóságai 

az egészségügyi dolgozók 

25%-os fertőzési arányát 

használják a járványügyi 

előrejelzéseikben. 
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INFLUENZA: SOHA NEM SZŰNŐ 

VESZÉLY 

Az influenza becslések szerint évente 3-5 

millió súlyos megbetegedést és akár 

650 000 halálesetet is okoz világszerte, 

annak ellenére, hogy vakcinák, anti-

biotikumok és a szövődményeket enyhítő 

egyéb gyógyszerek is rendelkezésre 

állnak.1 

▪ 1918 50 millió haláleset (spanyolnátha)3

▪ 1968 1 millió haláleset világszerte3

▪ 2018 291 000 – 646 000 haláleset

világszerte.4 Az Egyesült Államokban

900 000 kórházi ápolásra szoruló 

szermély és 80 000 haláleset.5

MERS: 

A SARS NEHÉZSÚLYÚ TESTVÉRE 

A súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) 

okozó koronavírus egyik változata. Erősen 

fertőző jellege és magas halálozási aránya 

(35%) miatt a MERS vírusát a világ-

szervezetek szoros figyelemmel kísérik.9
 A 

MERS minden korosztályt érint: a 12 hónap 

alattiaktól a 99 évesekig szed áldozatokat.10
 

2014-ben több mint 2200 laboratóriumban 

megerősített esetet regisztráltak 27 

országból, köztük két egészségügyi dolgozót 

az Egyesült Államokban.11, 12
 

KANYARÓ: 

VISSZATÉR EGY RÉGI ELLENSÉG 

A kanyaró annyira fertőző, hogy a fertőzött 

személlyel szoros kapcsolatba kerülő, 

immunitással nem rendelkező emberek 

90%-a elkapja a fertőzést.6  Az 1980-as 

globális védőoltási program előtt a kanyaró 

évente mintegy 2,6 millió halálesetet 

okozott.7 2018-ban a WHO adatai szerint 

Európában rekordszámú kanyarós meg-

betegedést észleltek – 41 000 meg-

betegedést és 37 halálesetet, szemben a 

2017-es 24 000 megbetegedéssel és a 

2016-os 5273-mal.8
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AZONNALI RENDSZERBŐVÍTÉSI IGÉNYEK 

Egy nagyobb járvány kitörésekor az egészségügyi rendszereket érintő 

hirtelen változások gyorsan érzékelhetőek, így kevés idő marad a 

kórházi felkészülési tervek végrehajtására és az erőforrások 

bővítésére. Ez azt jelenti, hogy a járvány első hullámaiban a meglévő 

erőforrásokkal kell helyt állni. 

Egy súlyosabb influenzaszezon váratlanul nagy nyomást helyezhet a 

kórházak sürgősségi osztályaira, kórtermeire és intenzív osztályaira, 

ahol még a járványon kívüli időszakokban is kevés a szabad kapacitás. 

Az erőforrásigény hirtelen megugrása évről évre változó mértékű, 

ezért a szabályozási tanácsadók és a tervek kidolgozásával megbízott 

szakemberek számára nagyon nehéz megjósolni, mi várható. 

Az Egyesült Államokban például a legutóbbi influenzaszezonban – 

amely súlyos, de nem szélsőséges volt – a kórházakban gyorsan 

megteltek a sürgősségi osztályok és a fekvőbetegeknek fenntartott 

ágyak.27 

Országos szinten az illetékes amerikai szövetségi szervek arra 

számítanak, hogy a következő világjárványban:28 

▪ 45 millió embernek lesz szüksége járóbeteg-ellátásra

▪ 1–10 millióan igényelnek majd kórházi kezelést

▪ 130 000 és 1,5 millió között lesz az intenzív osztályon ápoltak 

száma

▪ 65 000 és 750 000 között lesz a lélegeztetőgépre szorulók száma

▪ 200 000 és 2 millió közötti halálesettel kell számolni

„Fertőzésmegelőzési szakértőként a legnagyobb aggodalmunk egy 

járvány idején az, hogy válsághelyzetben nem lesz elegendő 

szakképzett személyzet, ágy, gyógyszer és felszerelés,  

és hogy nem leszünk képesek ellátni mindenkit, akinek szüksége van 

rá” – mondja Dr. Cathryn Murphy, aki az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) fertőzésmegelőzési csapatának tanácsadójaként a súlyos akut 

légzőszervi szindróma (SARS) terjedésének megelőzésén dolgozott a 

nyugati csendes-óceáni régióban. 

AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK FONTOSSÁGA A FRONTVONALBAN DOLGOZÓK EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL 

Azokban az időszakokban, amikor az 

egészségügyi dolgozók egészsége és 

elkötelezettsége kulcsfontosságú az irányítási és 

járványkezelési stratégiák szempontjából, az 

egyéni védőeszközök központi szerepet kapnak. 

Vietnámban, ahol korábban a fertőzött 

egészségügyi dolgozók aránya az 58%-ot is 

elérte, a SARS idején nem számoltak be 

fertőzött dolgozókról, és ennek okaként az 

egyéni védőfelszerelések használatát jelölték 

meg.29 

A súlyos légúti megbetegedésekért felelős 

kórokozók közvetlen érintkezés útján, valamint 

aeroszolok révén, nagyobb távolságokat 

megtéve vagy több órán keresztül a levegőben 

lebegve is megfertőzhetik a dolgozókat, növelve 

ezzel az expozíció kockázatát. Az egészségügyi 

intézményekben a betegfelvételtől az elkülö- 

nítésig eltelt idő során akár 10 fővel való közeli 

érintkezésre és jelentős távolság megtételére 

kerül sor a kórház közös helyiségeiben. 

„A fertőzés kockázata a diagnózist 

megelőző szakaszban a 

legnagyobb. Miután megtörtént a 

diagnózis, gyorsan életbe lépnek a 

védelmi protokollok, és 

megkezdődik a védőfelszerelések 

használata. Ezt megelőzően a 

páciens potenciálisan megfertőzheti 

a recepciós és betegosztályozó 

személyzetet, a zsúfolt 

várótermekben tartózkodó 

betegeket, valamint a védtelen 

klinikai és kisegítő személyzetet” – 

mondja MacIntyre professzor. 

„A zsúfolt sürgősségi osztályokon 

előfordulhat, hogy az ágyak a 

folyosókon sorakoznak, arra várva, 

hogy a kórtermekbe kerüljenek, ami 

további fertőzési kockázatot jelent.” 

Az egészségügyi dolgozók védelmében az 

elmúlt 20 év alatt jelentős előrelépések 

történtek. A kesztyű és a köpeny ma már a 

rutinszerű betegvizsgálat és -ellátás 

alapvető részét képezik. Az Egyesült 

Államokban a Munkahelyi Biztonsági és 

Egészségvédelmi Hivatal (OSHA) a 

Járványügyi és Betegségmegelőzési 

Központokkal (CDC) együtt aktívan 

támogatja a munkavállalók biztonságát, 

valamint az egyéni védőfelszerelések 

használatát és elfogadását az 

egészségügyben. Ez a munka a 

járványmegelőzési szakemberek jelentős 

erőfeszítéseivel társul. Az OSHA, a 

CDC/NIOSH (Nemzeti Munkahelyi Biztonsági 

és Egészségvédelmi Intézet) és a WHO 

egyaránt irányelvek bevezetését javasolták 

az egészségügyi dolgozók fertőző 

betegségekkel szembeni védelme 

érdekében. Ezek az irányelvek a 

légzésvédő eszközök használatára is 

kitérnek, beleértve az N95 eszközöket és a 

motoros légzőkészülékeket (PAPR). 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME 

A KÖVETKEZŐ JÁRVÁNY TÚLÉLÉSÉNEK KULCSA 

AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK 

BEVEZETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK KIHÍVÁSAI 

Míg a kesztyű és a köpeny ma már a betegellátás mindennapos részét 

képezik, a légzésvédő készülékek esetében ez az áttörés elmaradt. 

Problémát jelent a kényelmetlen viselet és a betegekkel való interakció 

akadályozása. A légzésvédő készülékeket olyan esetekre tartogatják, 

amikor fertőző légúti betegséget diagnosztizálnak (például TBC-t), illetve 

ha világjárvány tör ki. 

Ettől függetlenül a kórházak világszerte széles körben elfogadták az N95-

ös maszkok alkalmazását ezekben a helyzetekben, mivel ezek könnyen 

használhatók. A legtöbb egészségügyi dolgozó N95-ös védőruhát visel, 

vagy N95-ös védőruha használatára van kiképezve. Az általánosan 

elfogadott N95-ös maszkok komoly hiányosságokkal rendelkeznek az 

egészségügyi dolgozók védelme szempontjából, beleértve a rossz 

illeszkedést, a kényelmetlen viseletet (hő, nedvesség és légzési ellenállás), 

valamint a helytelen használatból adódó problémákat. Ezen eszközök 

egyszer használatosak, ami azt jelenti, hogy a hirtelen keresletnövekedés 

hiányt okoz. Az N95-ös maszkok esetében a vezetők olyan helyzetbe 

kerülhetnek, hogy a személyzetet használt maszkkal vagy védelem nélkül 

kell a betegek ellátására küldeniük, ami egyrészt stresszhez, másrészt 

magas fertőzési és munkaerő-kiesési arányhoz vezethet a dolgozók 

körében. 

„Világszerte jellemző, hogy a kórházakban elérhető egyéni 

védőfelszerelések elavultak, illetve nem következetesen alkalmazzák őket, 

vagy nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben. Ez 

járványhelyzetben életveszélyes kombinációt jelent” – figyelmeztet 

MacIntyre professzor. 

Az Egyesült Államokban 5500 kórházban 18 millió egészségügyi 

munkavállaló dolgozik.30, 31 A számítások szerint 7,3 milliárd N95-ös 

maszkra lenne szükség a dolgozók védelméhez világjárvány idején.32 

Jelenleg 60 millió maszk van készleten32, és nincsenek nemzeti 

iránymutatások (pl. hőmérséklet, páratartalom, UV-expozíció) az egyéni 

védőfelszerelések tárolására vonatkozóan, így ennek finanszírozása és 

kezelése a regionális és állami kórházakra marad. 

Bizonyos esetekben, amikor az egészségügyi dolgozók nem kaphatnak 

N95-ös maszkot, vagy amikor a kórházak magasabb szintű védelmi 

protokollokat fogadtak el, motoros légzésvédő készülékeket (PAPR) 

használnak, de annak ellenére, hogy ezek az eldobható maszkokkal 

szemben számos előnyt kínálnak (pl. hatékonyabb védelem, 

újrafelhasználhatóság és kényelmes viselet), a PAPR eszközök 

elterjedtsége alacsony. 

A PAPR készülékek széles körű elterjedésének akadálya a méretükben, 

súlyukban és nagyfokú összetettségükben keresendő, ami megnehezíti a 

gyors fel- és levételt, a tisztítást és az újbóli használatra való előkészítést. 

Ha a helyszínen választani kell a gyorsan felvehető N95-ös maszk és egy 

PAPR készülék között, amelynek helyes felvétele öt percet is igénybe 

vehet, az időszűkében lévő felhasználók a gyors és egyszerű megoldást 

választják, még akkor is, ha ezzel saját egészségüket veszélyeztetik. 

Az ebolajárvány idején közel 800 egészségügyi dolgozó betegedett meg, 

köztük brit és amerikai ápolók.3 Az eszközökkel kapcsolatos panaszok – 

kényelmetlen viselet, meleg és körülményes felvétel – rávilágítottak arra, 

hogy a hagyományos egyéni védőfelszerelések az egészségügyi 

ellátásban nem jelentenek megfelelő megoldást. Erre reagálva a WHO és 

a CDC felhívást tett közzé a kifejezetten az egészségügyi dolgozók 

igényeire szabott jobb légzésvédő készülékek kifejlesztésére, valamint az 

elfogadással és az előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos kihívások 

leküzdésére (The Grand Challenge, 2015).34 

A HAGYOMÁNYOS LÉGZÉSVÉDŐK ELŐNYEI ÉS 

HÁTRÁNYAI 

EGYSZERHASZNÁLATOS 

LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK (N95) 

HAGYOMÁNYOS MOTOROS 

LÉGZÉSVÉDŐ (PAPR) 

KÉSZÜLÉKEK 

(SZÍJAS VAGY FEJRE 

ILLESZTHETŐ) 

▪ Egyszerű és könnyen 

használható

▪ A rutinszerű használat azt jelenti,

hogy a dolgozók ismerik a 

maszkot

▪ Rendelkezésre áll a betegellátási

helyszín közelében, és azonnal 

használható

▪ Kompatibilis más egyéni 

védőfelszerelésekkel – 

csuklyákkal, rostélyokkal, 

köpenyekkel 

▪ Magas fokú védelem (APF 25)

▪ Kényelmes, rásegítéses 

légáramlás a viselőhöz – hűvös, 

friss levegő 

▪ A kilélegzett levegőt eltávolítja,

nincs légzési ellenállás

▪ Nincs párásodás

▪ A rostély jól láthatóvá teszi a

viselő arcát és lehetővé teszi a

pácienssel való interakciót

▪ Az újrahasználhatóságnak 

köszönhetően kisebb a 

készletigény

▪ Alacsony szintű és 

megbízhatatlan védelem (APF 

10). A nem hatékony arctömítés 

gyakran veszélyeztetheti a 

védelmet, különösen arcszőrzet

esetén

▪ Nehéz felhelyezni, valamint több 

méret és modell szükséges 

ahhoz, hogy minden dolgozó 

számára elérhető legyen

▪ Rossz megfelelési paraméterek –

kényelmetlen viselet (forró,

nedves, áporodott levegő) és 

párásodás

▪ Fokozza a hőstresszt, ami 

veszélyezteti a dolgozók 

egészségét vagy a betegellátást,

mivel a személyzet kénytelen

gyakran elhagyni a fertőzött

területet, hogy levehessék a 

maszkot

▪ A szédülés (újra belélegzett

levegő) és a légzési ellenállás

fáradtságot okoz 

▪ Kommunikációs nehézségek

▪ Az eldobható eszközök esetében

nagy leltárkészlettel és 

raktározási igénnyel kell 

számolni, emellett 

csúcsidőszakokban ellátási hiány 

léphet fel 

▪ Nehéz, nagy méretű és nehezen

viselhető hosszú időn keresztül 

vagy sok mozgás esetén

▪ Nem kompatibilis más egyéni 

védőfelszerelésekkel – 

csuklyákkal, rostélyokkal, 

köpenyekkel 

▪ Komplex – hosszabb ideig tart a 

fel- és levétel, valamint az

előkészítés

▪ A személyzetet alapos 

képzésben és rendszeres 

ismétlő képzésben kell 

részesíteni, különösen a 

levételkor fellépő fertőzések 

megelőzése érdekében 

▪ Az akkumulátorok kábelei 

fennakadhatnak a 

berendezéseken 

▪ A kibocsátott zaj megnehezíti a 

sztetoszkóp használatát

▪ Az összetett, számos 

alkatrészből felépülő rendszer

nem áll rendelkezésre azonnal,

amikor szükség van rá

▪ Magas kezdeti költségek

▪ Raktározási korlátok a magas 

alkatrészkészlet-igény miatt

KL-SYSTEM Kft., 2700 Cegléd, Külső Kátai út 96.
Tel.: +36 53 500 260; www.kl-system.hu; kl-system@kl-system.hu

http://www.cleanspacehealth.com/
mailto:sales@cleanspacetechnology.com


WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM 

sales@cleanspacetechnology.com 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME 

A KÖVETKEZŐ JÁRVÁNY TÚLÉLÉSÉNEK KULCSA 

8 CLEANSPACE TECHNOLOGY PTY LTD 

ÚJ KORSZAK A LÉGZÉSVÉDELEMBEN 

A kórházakra világszerte nagy nyomás 

nehezedik, hogy fejlesszék az egyéni 

védőfelszerelésekre vonatkozó szabályzatokat és 

eljárásokat, továbbá prioritásként kezeljék az új 

védőeszközök beszerzését. A légzőszervi 

megbetegedések kezelése során egyértelműen a 

légzőkészülékekre kell koncentrálni. Azokon a 

helyeken, ahol az előrejelzések szerint a járvány 

mértéke és nagyságrendje jelentős lesz, 

sürgősen szükség van jobb, az egészségügyi 

dolgozók igényeire szabott légzőkészülékekre. 

MacIntyre professzor, aki az egészségügyi 

dolgozók körében a légzésvédő eszközök 

használatával kapcsolatos legnagyobb 

nemzetközi kutatásokat vezette, olyan fontos 

bizonyítékokat talált, amelyek nagy hatással 

voltak az egyéni védőeszközök használatára 

vonatkozó iránymutatások kidolgozására. 

Egyetért azzal, hogy sürgősen javítani kell a 

felkészültségen. 

“A legtöbb egészségügyi dolgozót kiképezték az 

egyéni védőfelszerelések használatára, de ezt a 

tudást rendszeresen fel kell frissíteni. A 

kórházaknak és az illetékes szerveknek felül kell 

vizsgálniuk az egyéni védőfelszerelések 

hozzáférhetőségét, és 

növelniük kell a készleteket; fontolóra kell 

venniük továbbá olyan új eszközök beszerzését, 

amelyek növelik a kényelmet, a biztonságot és 

az újrafelhasználhatóságot” – mondja. Az egyéni 

védőfelszerelések mindennapos használata segít 

a személyzetnek megismerkedni az eszközökkel, 

hogy javuljon az elfogadás, a helyes használat és 

a megfelelőség, amikor nagy a nyomás. 

„A tervezés során szem előtt kell 

tartani, hogy stresszhelyzetben a 

feladatok és a felelősségi körök 

gyorsan változhatnak, és az 

elfoglalt vagy távollévő kolléga 

helyett más egészségügyi dolgozók 

is vállalhatnak az általuk 

megszokottnál kockázatosabb 

eljárásokat. Ezért minden munka-

társat ki kell képezni arra, hogy 

készen álljanak az egyéni védő-

felszerelések biztonságos 

használatára” – tanácsolja

MacIntyre professzor. 

A 2018-as Nemzetközi Légzésvédelmi 

Konferencián részt vevő egészségügyi 

szolgáltatók és szabályozó hatóságok 

jelentéseiből jól láthatók az egészségügyben 

használt légzőkészülékekre vonatkozó egyedi 

követelmények: 

▪ Jobb illesztési megbízhatóság

▪ Kompatibilis minden egyéni védőfelszereléssel

▪ Könnyen újrahasználható

▪ Vészhelyzetben és vészhelyzeten kívül is

használható

▪ A PAPR eszközök hátrányainak

minimálisra csökkentése – kisebb zaj és

súly, szíj nélküli kivitel

Ugyanezen a konferencián a NIOSH vezetője 

kijelentette, hogy a légzőkészülékek innovációja 

elengedhetetlen a felhasználók védelme, a 

megfelelőség és az eszközök egészségügyben 

való elfogadottságának javítása érdekében. 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME 

A KÖVETKEZŐ JÁRVÁNY TÚLÉLÉSÉNEK KULCSA 

HASZNOS TIPPEK AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEKHEZ ÉS A JÁRVÁNYÜGYI FELKÉSZÜLÉSHEZ: 

▪ A szervezeteknek rendszeresen felül kell

vizsgálniuk a felkészültségi terveiket,

különös tekintettel a munkavállalók

védelmére.

▪ Ne becsüljük alá a mikrobákat. A súlyos 

légúti betegségek gyorsan terjednek, és 

mindenkire veszélyt jelentenek.

▪ Kísérjük figyelemmel az új egyéni

védőfelszerelések fejlesztését, és

mérlegeljük a többször használható

légzésvédő eszközök

költséghatékonyságát és előnyeit.

▪ Szerezzünk be jóváhagyott egyéni

védőeszközöket, amelyek magas fokú

védelmet kínálnak és könnyen

használhatók.

▪ Képezzük ki a személyzetet a rutinszerű

használatra, a szakszerű fel- és levételre,

a helyes ártalmatla-nításra, valamint a 

tisztítási és fertőt-lenítési eljárásokra.

Győződjünk meg róla, hogy a dolgozók

nagy nyomás alatt is magabiztosan

képesek használni az eszközöket.

▪ Gondoskodjunk róla, hogy a légzésvédő

eszközök rendelkezésre álljanak a

betegellátási helyszín közelében, és 

azonnal használhatók legyenek.

▪ Vizsgáljuk felül a többször használható 

felszerelésekre vonatkozó protokollokat és 

terveket helytakarékosság,

készletraktározás, hulladékcsökkentés és

ártalmatlanítás, készlethiány és illesztési

tesztelés szempontjából.

▪ Kövessük a nemzetközi és helyi

irányelveket, hogy garantált legyen a

légzésvédő eszközök használata olyan

eljárások során, amelyeknél nagy az

aeroszol-belélegzés kockázata (pl.

intubálás).

▪ A szorosan illeszkedő légzésvédő 

eszközökön (pl. N95) évente illesztési 

tesztelést kell végezni. Azoknál a 

dolgozóknál, akiknek az év során változott 

a testsúlyuk, illetve akik megnövesztették 

vagy levágták az arcszőrzetüket, ismételt 

vizsgálatot kell végezni a szoros 

illeszkedés ellenőrzésére. 

Cathryn Murphy egyetemi docens 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME 

A KÖVETKEZŐ JÁRVÁNY TÚLÉLÉSÉNEK KULCSA 

10 CLEANSPACE TECHNOLOGY PTY LTD 

MEGOLDÁSOK A HATÉKONYABB LÉGZÉSVÉDELEMÉRT 

Az elmúlt két évtizedben kevés újítás történt a 

légzésvédő készülékek fejlesztése terén: kevés 

eszközt terveztek kifejezetten az egészségügy 

számára, és ezek közül is sokat közvetlenül 

ipari alkalmazásokból vettek át. 

A légzésvédő készülékek most érkező új 

generációja már az egészségügyi ellátás egyedi 

igényeit is figyelembe veszi, és megoldja a 

hagyományos N95 és PAPR eszközök 

problémáit. És ezúttal nem korábbi megoldások 

továbbfejlesztéséről, hanem valódi 

paradigmaváltásról van szó. A fejlett 

technológiák ma már jelentős 

teljesítményjavulást ígérnek, kényelmes viselet, 

könnyű használat és kiváló működési 

hatékonyság mellett az egészségügyi dolgozók 

védelme érdekében. 

MacIntyre professzor kutatásai szerint az 

egészségügyi dolgozóknak hosszabb 

időszakokra kényelmesebb a PAPR eszközök 

viselése, mint más passzív légzésvédő 

eszközöké.35 Megjegyzi, hogy minél kevesebb 

alkatrészből állnak és minél egyszerűbben fel-, 

illetve levehetők, annál jobb a PAPR eszközök 

elfogadása, és annál kisebb az önfertőzés 

veszélye. Úgy véli, hogy az akkumulátoros övvel 

vagy tömlővel ellátott PAPR eszközök növelhetik 

az önfertőzés kockázatát a levételkor, és további 

kutatásokat sürget ebben a 

témában. Az önfertőzés kockázatának 

csökkentése mellett minél kevesebb alkatrészből 

áll egy eszköz, és minél kisebb a mérete, annál 

kevesebb időt igényel a fertőtlenítés, és annál 

gyorsabban lehet újra használatba venni. 

Létezik egy innovatív eszköz, amely 

megszünteti az N95 és a hagyományos PAPR 

eszközök legnagyobb hátrányait. A 

CleanSpace légzésvédő készülékek 

ultrakönnyűek (<400g), egyszerűek (nincsenek 

rajtuk tömlők vagy övek) és kis méretűek, a 

motoros légáramlásnak köszönhetően pedig 

kényelmes viseletet biztosítanak. Röviden: a 

motoros légzésvédő eszközök magas védelmi 

szintjét kínálják az N95-ös eszközökre jellemző 

egyszerű használhatóság mellett. A 

CleanSpace elérhető félálarc (APF 50) és 

teljesálarc (1000) kivitelben is. A 

szabadalmaztatott AirSensit™ technológiát 

olyan orvosbiológiai mérnökök fejlesztették ki, 

akik a ResMed nemzetközi orvostechnikai 

gyártónál az alvási apnoe kezelésére használt 

CPAP készülékek fejlesztésében vettek részt. 

A készülék újrafelhasználható, kompakt és 

moduláris, ami rugalmas alkalmazhatóságot és 

könnyű tárolást tesz lehetővé. 

Az egészségügyi szakemberekkel folytatott 

konzultációk tanulságaira épülő kialakításnak 

köszönhetően 

csökkent a képzésre és az újbóli használatra 

való előkészítésre fordítandó idő, továbbá 

mérséklődött a fertőzésveszély is az olyan 

kritikus műveletek során, mint a fel- és levétel. 

„Minden jel arra mutat, hogy a status quo 

veszélyes körülményeket teremt. Nem 

vezetjük be elég gyorsan az új eszközöket; 

pedig a jóval fejlettebb technológiák már 

rendelkezésre állnak – csupán arra lenne 

szükség, hogy tanulmányozzák 

és a lehető leggyorsabban bevezessék őket, 

mert csak így előzhetjük meg a bajt” – véli Dr. 

Cathryn Murphy. 

„A frontvonalban dolgozó személyzet 

védettsége egy súlyos járvány esetén attól függ, 

hogy ismerik-e a rendelkezésre álló 

legbiztonságosabb légzésvédő eszközöket, és 

hozzáférnek-e azokhoz olyan méretben és 

kialakításban, amely elég kényelmes és könnyű 

ahhoz, hogy akár hosszú órákon keresztül 

komfortos viseletet biztosítson.” 

A CleanSpace légzésvédő készülékek üzemideje 

akár nyolc óra is lehet, emellett pedig gyorsan 

újratölthetők és feltölthetők. Ezzel az új 

generációs légzésvédő eszközzel az 

egészségügyi dolgozók magas szintű védelmet 

és viselési komfortot élvezhetnek, és gyorsan, 

két mozdulattal felvehetik. 

Számos olyan tényező van, melyek együttes hatása növeli a légzőszervi megbetegedéssel járó világjárványok 

kitörésének kockázatát. A nagyobb és a helyi kórházak, valamint az elsősegélynyújtók egyaránt a kormányzati 

készültségi tervek központi elemei. Egy globális járvány kitörésekor a reagálás során ezek a szervezetek és 

dolgozóik rendkívüli nyomásnak lesznek kitéve. A kórházak és a fertőzésmegelőzéssel foglalkozó szakemberek 

komolyan aggódnak amiatt, hogy csak kevés kórház áll készen a feladatra. 

A sikeresség attól függ, hogy az egészségügyi dolgozók rendelkeznek-e megfelelő, általuk jól ismert egyéni 

védőfelszereléssel. A hagyományos légzésvédelemmel kapcsolatos problémák miatt indokolt megfontolni az új 

légzésvédő eszközök használatát. A vezető nemzetközi fertőzésmegelőzési szervek által előírt legjobb 

gyakorlatoknak megfelelő, újrafelhasználható rendszerek bevezetése mind a mindennapi feladatok során, mind 

egészségügyi válsághelyzetekben jelentősen javítja az egészségügyi személyzet védelmét. Ennek 

köszönhetően az egészségügyi dolgozók nagyobb biztonságérzettel és hatékonyabban tudnak dolgozni, és 

fertőzésmentesen, egészségesen térhetnek haza a családjukhoz. 
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KIALAKÍTÁS: 

▪ Könnyű eszköz (<400g) kábelek,

tömlők vagy övre szerelt

akkumulátorok nélkül

▪ A kevés alkatrésznek és a kis

felületnek köszönhetően a 

készülék gyorsan tisztítható és 

fertőtleníthető, majd újra 

használatba vehető. 

▪ Testreszabható színes panelek a

személyesen kiadott eszközök

vagy a kijelölt zónák jelölésére.

JELENTŐS ÚJÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

DOLGOZÓK LÉGZÉSVÉDELME TERÉN 

A CleanSpace HALO nagyobb védelmet nyújt, mint az eldobható maszkok, emellett 

pedig kényelmesebb és gazdaságosabb is, mint bármely más légzésvédő eszköz. 

MOTOROS EGYSÉG: 

▪ A szabadalmaztatott AirSensit™ technológia az

igényeknek megfelelően szállítja a hűvös, szűrt

levegőt, magas szintű védelmet biztosítva.

▪ Akár 230 l/perc légáramlás 9 órás

üzemidővel.

▪ Stetoszkóp használata közben a viselő

légzésvezérelt technikával halkíthatja a motor

zaját.

MASZK: 

▪ Átlátszó maszk tiszta hangátvitellel, amely lehetővé

teszi a jól érthető kommunikációt.

▪ Lágy, orvosi minőségű, latexmentes szilikonmaszk,

amely kényelmes, formázott illeszkedést biztosít. A

maszkba jutó friss levegő hűvösen tartja a viselő

bőrét, eltávolítja a nedvességet és az elhasznált

levegőt, továbbá megakadályozza a bepárásodást.

▪ Félálarc és teljesálarc kivitelben is elérhető.

SZŰRŐ: 

▪ HEPA/P3 védelem, 99,97%-os 

szűrési hatékonyság 0,3 mikrontól. 

CLEANSPACE TECHNOLOGY PTY LTD 

Próbálja ki a CleanSpace eszközeit még ma – írjon e-mailt ügyfélszolgálatunknak a következő címre: 

sales@cleanspacetechnology.com 
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HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A KÖVETKEZŐ SZAKÉRTŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉT: 

RAINA MACINTYRE PROFESSZOR 

MacIntyre professzor az NHMRC tudományos főmunkatársa és a globális biológiai biztonság 

professzora. Az Új-Dél-Walesi Egyetem Kirby Intézetének biológiai biztonsági programját vezeti, amely 

a járványtan, vakcinológia, PPE, bioterrorizmus-megelőzés, matematikai modellezés, genetikai 

epidemiológia, közegészségügy és a fertőző betegségekkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok területén 

folytat kutatásokat. MacIntyre professzor kutatómunkája négy területre terjed ki: az egyéni 

védőfelszerelések, a vakcinológia, a járványok elleni védekezés, valamint az újonnan megjelenő 

fertőző betegségek és biológiai biztonság. 

CATHRYN MURPHY TISZTELETBELI ADJUNKTUS, EGYETEMI DOCENS 

Dr. Murphy az Infection Control Plus, egy független, nemzetközi fertőzésmegelőzési tanácsadó cég 

ügyvezető igazgatója. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a globális fertőzésmegelőzés terén. Cathryn 

Murphy egyetemi docens pályafutása során számos helyen megfordult, 2000-ben például 

vendégkutatóként dolgozott az Egészségügyi Minőségbiztosítási és Fertőzésmegelőzési Osztályon a 

georgiai CDC-nél, a 2003-as SARS-járvány idején pedig rövid távú misszióban vett részt Délkelet-

Ázsiában az Egészségügyi Világszervezetnél. 1997-től 2004 decemberéig vezette Új-Dél-Wales állami 

kormányzatának fertőzésmegelőzési programját, melyben több mint 200 kórházért volt felelős. 

Összeférhetetlenségi információ: Cathryn Murphy egyetemi docens az orvostechnikai ipar és az 

eszközgyártók, köztük a CleanSpace Technology Pty Ltd. tanácsadója. 
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