
Kórházi textíliák korszerű, higiénikus 
karbantartási rendszerének kialakítása 

Erdélyi Tibor kinevezett polgári alkalmazott 

A kórházi ruházati anyagok textilkezelését úgy kell megszervezni - a ráfor
dítási adottságok figyelembevételével -, hogy a kórház-higiéniai alapelvekre épül
jön éS szolgálatatási jelleggel működjön. 

A szervezés kialakítását - kórházunkban - az tette szükségessé, hogy a ko
rábbi nehézkesen működő mechanizmus nem tudta rugalmasan követni a reális 
igények alakulását, nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak, nem biztosí
totta az anyagokkal foglalkozó dolgozók védelmét, sok felesleges munkafázist 
tartalmazott. 

A probléma alapos tanulmányozása alapján feltételeztük azt is, hogy a gya
korlatban kialakult helytelen módszerek az ún. iatrogén infectiók előfordulásához 
is vezethetnek, jelentős ápolási napszám, a dologi kiadások növekedését és ter
meléskiesést is eredményeznek. 

Az elemzés sikere érdekében célszerű a karbantartási rendszert fázisaira 
bontva vizsgálni. (A karbantartási rendszert az 1. sz. melléklet szemlélteti.) 

Mivel e fázisok a kórházi karbantartási rendszert mindig jellemzik, ezért a 
helyzetfelmérésen és az elemzésen túl, az új szervezési javaslatot is erre a vázra 
építve alakítottuk ki. Szükségessé vált továbbá a textíliák útvonal sémájának fel
fektetése is, mert segítségével a feleslegesen végzett tevékenységek jól kimutat
hatók. 

1. Karbantartási rendszer 
1.1. Szennyeskezelés 

A betegek ellátása, ápolása során minden kórházban igen nagy menny1seg
ben keletkezik kórházi szennyesruha. Mivel a beteget közvetlenül körülvevő kö
zeg milyenségét (az iatrogén infectiók lehetőségét) nagymértékben meghatározza 
a textíliák mosásának, karbantartásának és kezelésének színvonala, ezért a kór
házakban igen nagy súlyt kell helyezni erre a tevékenységre. 

~ A ruházati ellátást csereraktár-rendszerrel biztosítjuk. A csereraktárak a le-
adott szennyesruha mennyiségének megfelelő tisztaruha azonnali visszaadását te
szik lehetővé. Kórházunk saját mosoda üzemmel nem rendelkezik, ezért ré
szünkre a mosatást, vegytisztítást és legújabban a varrodai javítást az MN Textil
tisztító és Javító Üzem (továbbiakban: MN TJÜ) végzi. 
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1.1.1. Szennyesruba-kezelés a felhasználási helyen 

A szennyezett (fertőzött) ruházati anyagokat - korábban - az általánosan el
terjedt gyakorlat szerint, a kórtermek padozatán elhelyezett lepedőbe dobták, 
majd ennek segítségével az osztályos szennyesruha-raktárba szállították, több
nyire a földön húzva. 

Mintegy 10 évvel ezelőtt a fenti helyetelen kezelés kiküszöbölésére kialakí
tottuk kórházunkban az ún szennyesruha-gyűjtőkocsikat. A kocsikon 1 db gyűj
tőzsák volt elhelyezve. A szennyesruhákkal foglalkozók ezt a típust azonban nem 
kedvelték, mert bár a szállítás könnyebb lett, de az anyagok szortírozása és to
vábbadása még körülményesebbé vált, mint a bevezetést megelőzően volt. Nem 
szűnt meg a műtők előterében, az osztályos raktárakban végzett válogatás, tere
getés, tekercselés. Az osztályos raktárak hetenként egy alkalommal kerültek ki
ürítésre, takarításra, fertőtlenítésre. 

1.2. Szennyesruha-kezelés a szállításnál 

Az osztályos raktárakban egy hét alatt felgyülemlett nagy mennyiségű szeny
nyesruhát csomagolás nélkül, nyitottan, kézi kocsira vagy betegtoló kocsira rak
ták, s ezek segítségével elszállították a szennyesruha-raktárba. A szennyes szállítás 
után a száállítóeszközök, megfelelő technikai berendezések híján nem kerültek 
fertőtlenítésre. A tisztaruha visszaszállításához ugyanezeket a kocsikat alkalmaz
ták. 

1.3. Szennyesruba-kezelés a csereraktárban 

A rakátorG.1ok darabonkénti átvétellel vették át az anyagokat a rendszer-
telenül érkező osztályos anyagkezelőktől. A szervezetlen átadás az anyagkezelők 
közötti állandó konfliktusokhoz vezetett. A szennyesruha-raktárba beosztott rak
tárosok ezt követően előkészítették átadásra a szennyesruhát, és az MN TJÜ át
vevőinek a hét meghatározott napján,. ugyancsak darabonkénti elszámoltatással 
átadták. 

Az erősen szennyezett (véres stb.) anyagok, mosásba adás előtt előmosásra 
kerültek. Az előmosadában az anyagok feldolgozása a géppark korszerútlensége 
és hiányos volta miatt jórészt kézi erővel történt. Az elömosodából az elömosott 
anyagokat az osztályokra visszavitték, és csak a többi szennyesruhával együtt ad
ták le a szennyesruha-raktárban. Ez a „visszaút" azonban nemcsak felesleges és 
gazdaságtalan, hanem igen veszélyes fertőzésforrás is. 

2. Tisztítás 

A mosatás és javítás technológiai kérdéseiről, tekintve, hogy nem az általunk 
irányított üzemben történik, annyit említünk, hogy a kórházi textíliák az előírások
nak megfelelő ún. chemo-thermo-desinfectios tisztítási eljárással kerülnek feldol~ 
gozásra. 

-

-

Az elvégzett közegészségügyi ellenőrzések és vizsgálatok a feldolgozási tech~ 
nológiát megfelelőnek tartják. A tisztítás, karbantartás színvonalát rontja a szál-
lítás esetenkénti pontatlansága, és a szállítóeszközök nem mindig megfelelő tisz- -..._ 
tasága. 

3. Tisztaruha-kezelés 

Az MN TJÜ-ből visszaszállított anyagok kezelésére a „nyitott" jelleg volt a 
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jellemző. Ez azt jelenti, hogy az MN TJÜ-ben fertőtlenítve mosott textíliák, első
sorban a megfelelő zárt szállítóeszközök hiánya miatt, szállítás közben is szennye
ződhetnek. 

3.1. Tisztaruha-kezelés a csereraktárban 

Az MN TJÜ által tisztaruha-raktárunkba visszaszállított anyagokat darabon
kénti átadás-átvétellel gyakorlatilag a szabad ég alatt vették át. A raktárba az 
anyagok ömlesztve kerültek, az anyagmozgatás kizárólag fizikai erővel történt. 

3.2. Tisztaruha-kezelés a szállításnál 

Az alegységek (osztályok) anyagkezelői a leadott szennyesruha menny1se
gének megfelelő tisztaruhát a raktárban felvételezték, kézi vagy betegtolókocsira 
rakták, majd az osztályos raktárba szállították. Itt a meglevő beépített szekrények 
méreteinek megfelelően a textíliákat darabonként hajtogatták, és a szekrénybe 
helyezték, ahol is felhasználásig tárolták azokat. 

3.3. Tisztaruha-kezelés a felhasználási helyen 

Az ágyhúzásnál, szükséges cserénél az ágyazást végző személy a leszedett 
szennyesruha mennyiségének megfelelő tisztaruhát az osztályos raktárból kivétele
zett és kézben a felhasználás helyére szállított. Az ilyen módszernél az előírt kéz
fertőtlenótést, ruhaváltást stb. nem lehet megoldani. 

A rendelkezésre álló ( régi) technika iellemzése 

A teljesség igénye nélkül meg kell említeni, hogy az eddigiekben ismerte
tésre került technológia technikai háttere, ezek állapota és sok esetben hiánya, 
eleven korszerűtlen módszereket határozott meg. 

A helyzetfelméréskor a központi ruházati raktár a szennyes- és tisztaruha
csereraktár állaga és felszereltsége a követelményeknek nem felelt meg. Az elő
mosó gépi felszereltsége elavult és hiányos volt. 

Az osztályokon alkalmazott egyzsákos szennyesgyüjtö kocsik az előzőekben 
említett negatívomokkal rendelkeztek. Az anyagok szállítására nem állt rendel
kezésre megfelelő szállítójármű. 

A szennyes- és tisztaruha-kezelést végző személyzet helyzetének, felelősségé
nek, munkakapcsolatainak alapvető iellemzői 

A szennyes- és tisztaruha-kezelést az osztályokon a gazdasági nővérek, a rak
tárakban raktárosok végzik. Anyagi felelősségük igen nagy, helyzetük az ellenőr
zések büntető jellege miatt bizonytalan, az egymáshoz való viszonyuk a kártérí
téstől való félelmük miatt bizalmatlan volt. Ugyanakkor jövedelmük a kórházi 
átlagot nem érte el. 

Természetesen ahhoz, hogy a továbblépés lehetőségét megteremtsük, az egyik 
legfontosabb feladatunk, a ruházati anyagokkal foglalkozók helyzetének stabi
lizálása, a bizalmatlanság eloszlatása, a bérezés rendezése volt. A helyzetfel
mérés és az elemzések tapasztalataiból kiindulva meghatároztuk a fejlesztés szük
séges - egymással összhangban levő - irányait. 

4. Fejlesztési irányok 
4.1. Mennyiségi fejlesztés 

4.2. Kezelési technológia és technika fejlesztése 
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4.3. A szolgáltatás körének bővítése 
4.4. A tevékenységet végzők helyzetének javítása 
4.1. Mennyiségi fejlesztés 

A megfelelő színvonalú ellátás, valamint a kórház higiéniai követelmények 
kielégítése csak akkor biztosítható, ha a megfelelő mennyiségű tisztaruha rendel
kezésre áll. Alapvető szempontunk az volt ezen a területen, hogy a reális szük
ségletek szerint tudjuk az anyagi igényeket kielégíteni. 

A kórházak textilellátásának minősítésére az ágyra jutó mosott anyag napi 
mennyisége jól felhasználható. Elért eredményeinket a következő táblázat, és a 
2. sz .melléklet szemlé1teti. 

Mosatási forgalom alakulása (bruttó} 1972-1980. 

Mosott anyag mennyisége 1 ágyra Növekedés Év 

1 1 

jutó mosott 0/,-ban q/év kg/hét kg/nap ag, kg/nap 

1972. 3870 7440 1063 
1 

1,063 100 

1973. 4600 8846 1263 1,263 119 

1974. 4650 8940 1277 1,227 120 

1975. 4800 9230 1318 1,318 123 

1976. 4950 9520 1360 1,36 127 

1977. 5130 9865 1409 1,4 132 

1978, 5600 10 769 1538 1,54 144 

1979. 

1 

6000 11 538 

1 

1648 1,64 154 

1980. 6292 12100 1729 1,73 163 

A mennyiségi fejlesztést jórészt intenzív jelleggel hajtottuk végre, azaz a he
tenként egyszeri csere helyett - az MN TJÜ-vel együttműködve - háromszori 
cserét vezettünk be. Ennek előnyei: az osztályos körletben már legfeljebb csak 
48 órát tároljuk a szennyes ruhát, továbbá, hogy az alegységeknél képzett bizton
sági tartalékok lecsökkentek. További célkitűzésünk ezen a területen a szennyes és 
tisztaruha naponkénti cseréjének biztosítása. 

4.2. Kezelési technológia és technika fejlesztése 

A kezelési technológia fejlesztésénél a következő szempontokat vettük fi
gyelembe követelményként: 

- karbantartás egy körben történjen, elhagyva a ki- és visszatérő hurkokat, 
egyértelmű legyen az anyagok vándorlásának útvonala, 
a vezetési és minőség ellenőrzési pontok essenek egybe, 

- a külön mosató osztályok a szennyes- és tisztaruha-csereraktárakon ke
resztül kapjanak ellátást. 

A gyakorlatban a követelményeket maradéktalanul ki tudtuk elégíteni, s 
ezáltal az anyagkezelés gazdaságosabbá vált, csök.kent a fertőzés veszélye, javult a 
minőség és az ellátás szí,wonala, nőtt az MN T JÜ fogadókészsége. 
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4.2.1.1. Javaslat a szennyesleszedés módjára, a felhasználási helyen 

A kórteremben (műtőben) keletkezett szennyesruhák gyors és hygiénikus ke
zelésének biztosítására ún. többzsákos szennyesleszedő kocsit alakítottunk ki. 
A kocsi szerkezete lehetővé teszi, hogy a rajta elhelyezett zsákokba fajtánként 
lehessen az anyagot már a kórteremben osztályozni, illetve elhelyezni, anélkül, 
hogy a szennyes a padozatot vagy más közösen használt közeget érintene. A 
megtelt és bekötött zsákokat az osztályos szennyesraktárba kell szállítani a kocsi 
segítségével. A kocsi tehát egyben szállító-, szortírozó- és tárolóeszköz is. Méretei 
a betcgszállítókocsiéval megegyezőek. A kocsik és zsákok alkalmazásával az ápoló 
személyzet sok munkaóráját lehet megtakarítani. A felszabaduló munkaidőt a 
betegellátással kappcsolatos alaptevékenységre fordítják, ezá1tal a betegellátás 
színvonala javul, a nagymérvű munkaerőhiány enyhül. 

4.2.1.2. Szennyesruha-kezelési technológiai javaslat szállításnál 

Az osztályokon zsákba gyűjtött szennyesruhát minden további manipuláció 
nélkül, a zsákok originálása után, a szennyesruha-raktárba ke11 szállítani. A szál
lításhoz elektromos targoncákat (utánfutókat) és multicar kisautót alkalmazunk. 
Az anyagok átadás-átvétele kidolgozott időprogram szerint történik. A szállítás 
során a zsákokat kinyitni nem szabad. A szállítások befejezése után a szállítóesz
közöket lemosással fertőtleníteni kell. 

A szállítást végző személynek más (tisztább) jellegű tevékenység r;égzése 
előtt ruhát kell váltani, valamint a szükséges és előírt fertőtlenítésről (kéz stb.) 
gondoskodni kell. 

"4.2.1.3. Kezelési technológiai javaslat a szennyes csereraktárban 

A kezelési technológia fejlesztése érdekében is jó kapcsolatokat építettünk 
ki az MN TJÜ-vel. Szoros együttműködésünk keretében meg tudtuk oldani -
hogy javaslatunknak megfelelöen - az osztályos anyagkezelőktől nem a kórházi 
raktárosok, hanem az MN TJÜ átvevői veszik át az anyagokat bizonylat e1lené
ben. Az átvétel után az MN TJÜ gondoskodik a szennyesruhák elszállításáról. 

A fentiekből is látható, hogy a régi módszer szerinti manipuláció (válogatás, 
teregetés, tekercselés) nagyrésze, valamint egy teljes átvételi fázis (anyagkezelő
raktáros) elmarad. Ez az egyszerűsítés azon túl, hogy a mosodába kerülésig biz
tosítja az anyagkezelés „zárt" jellegét, jelentős munkaidő-megtakarítást eredmé
nyez. Ez a munkaidő-megtakarítás tette lehetővé. többek között, a hetenkénti 
egyszeriből háromszori cserére való áttérést változatlan raktárosi létszámmal. 

4.2.2. Tisztaruha-kezelési technológiai javaslat 

A korszerű kórháztechnikai követelményeknek megfelelő „zárt" rendszerű 
tisztaruha-kezelést, a fizikai munka egy részének elhagyását, a manipuláció mi
nimálisra csökkentését ún. konténeres programmal tudjuk biztosítani. 

4.2.2.1. Javaslat a tisztaruha kezelésére a csereraktárban 

Az előírásoknak megfelelően kimosott, tisztított és vasalt ruhát a kórház rak
tárosai veszik át az MN TJÜ tisztaruha kiadójában (itt is elmarad egy átvételi 
fázis). Terveink szerint az átvétellel egyidejűleg megtörténhet majd az ún. önjáró 
kiskonténerek feltöltése is, melyeknek biztosítása jelenleg folyamatban van. 

A feltöltött és lezárt konténereket az MN TJÜ szállítja át majd kórházunk 
tisztaruha raktárába. A leadott szennyesruha mennyiségének megfelelően komp-
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lettírozott készletek ugyanezen konténerekben kerülnek kiadásra az alegységek
nek. A módszer előnyét abban látjuk, hogy a feltöltött konténerben elvégzett kom
penzálások eredményeképpen sok anyagmozgatási munka elhagyható, továbbá az 
átvétel és a szállítás időpontja egymáshoz képest eltolható. 

4.2.2.2. Javaslat a tisztaruha-kezelésre szállításnál 

A feltöltött kiskonténerek eljuttatását az alegységekhez emelővillás targon
cával tudjuk majd a legcélszerűbben biztosítani. A szállítók a lezárt konténereket 
az úttesttel nem érintkező módon az épületek felvonóihoz szállíthatják. A felvonó 
segítségével az adott emeletre jutva a konténerek az osztályos raktárba tolhatók. 

4.2.2.3. Javaslat a tisztaruha-kezelésre a felhasználsi helyen 

Az osztályos raktárba juttatott konténerek egyben tároló eszközök is lehet
nek, így az anyagok további átmozgatására nincs szükség. Célszerű volna Dexion
Salgó elemekből ún. konténer garázsok kialakítása is. 

A jelenleg meglevő beépített szekrények felszabadulnának, ugyanakkor más 
területen (irodák, irattár stb.) felhasználhatók volnának. 

Az ágyazásnál, a tisztaruha ágyhoz való kiszállításához, a belföldi kereske
delmi forgalomban meglevő kézikocsik alkalmazhatók, pl. a Mű ART Vállalat 
által forgalmazott Olympia típusú kézikocsi. 

4.2.2.4. Technikai háttér biztosítása 

Kitűzött céljaink elérése érdekében a raktárak és elómosó állagát és tech
nikai felszereltségét is jelentősen javítani kellett. A teljesség igénye nélkül néhá
nyat megemlítünk közülük. 

Szennyesruha-raktárban: kiépítettük a hideg-melegvíz hálózatot, korszerűsí
tettük a világítást, kicseréltük a nyílászárókat, belső átalakítást hajtottunk végre, 
szellőztető ventillátort építettünk be, és elvégeztük a szükséges festési és mázolási 
munkálatokat. A fűtés korszerűsítése folyamatban van. 

Tisztaruha-raktárban: a korábbi elavult, korszerűtlen, felvonulási épületből 
kialakított raktár helyett a mai követelményeknek megfelelő teljesen új raktár 
létesült. 

Központi ruharaktárban: korszerűsítettük a világítást, a régi fapolcokat De
xion-Salgó elemekből összeállított (nagyobb tárkapacitást biztosító) polcokkal 
cseréltük ki és elvégeztük a szükséges festési, mázolási, valamint fűtés felújítási 
munkálatokat. 

Előmosodában: új nagyteljesítrnényű gépeket szereztünk be, és a belső át
alakítással egybekötve telepítettük ezeket. Korszerűsítettük a világítást, és elvé
geztük a szükséges festési, mázolási munkálatokat. 

A fizikai munka megkönnyítése érdekében gördíthető és állítható magas
ságú szállítószalagot, kézi emelővillás targoncát és szabvány raklapokat szerez
tünk be. 

4.3. Szolgáltatás körének bővítése 

Kórházunkban az eddig kitűzött és nagyrészt megvalósított fejlesztési cél
jaink mellé folyamatosan új feladatokat is felveszünk. 

Ezek közül a legfontosabbak a következők: 
- naponkénti szennyes- és tisztaruhacsere biztosítása; 
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·- a betegenkénti ágyfertőtlenítés megoldása; 
- az előmosó kapacitásának bővítése. 

(Ez utóbbi két feladat elvégzéséhez szükséges kis üzem létesítése folya• 
matban van.) 

4.4. A tevékenységet végzők helyzetének javítása 

Az új szervezés sikeres megvalósításához elengedhetetlenül szükséges volt 
a gazdasági nővérek és raktárosok helyzetének stabilizálása, feladatkörük pontos 
meghatározása, felelősségük mértékének tisztázása és rendezése. 

A munkaköri leírások az anyagkezelők feladatkörét egyértelművé tették. 

Ősszefoglalva 

A kórházi textilellátás és -karbantartás folyamatos fejlesztése, valamint a 
szervezés rendszeres karbantartása alapvető követelmény. Céltudatos munka
szervezéssel, viszonylag kis ráfordítás mellétt, jelentős eredmények érhetők el e 
területen. A szolgáltatások színvonalának javítása azonban csak akkor biztosít
ható,. h!l. az alapvető technikai eszközök és más feltételek is rendelkezésre állnak . 

. (A mellékletek a folyóirat végén találhatók.} 
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