
A Magyar Ergonómiai Társaság „Egészség-biztonság-hatékonyság: ergonómiai az egészségügyben” című szakmai 

napjának konklúziója 

Javaslattétel a budapesti kórházfejlesztés döntéshozóinak 

A 2016. május 6-án, szerteágazó szakértői, civil és kormányzati részvétellel megrendezett szakmai nap sikeresen 

indította el a párbeszédet az érdekelt felek között a Budapesti kórházfejlesztések kapcsán. 

Alapvetően a döntéshozatalban résztvevők elvárásai lehetnek a biztosíték arra, hogy valóban korszerű, a betegek 

és a munkavállalók egészségét és biztonságát egyaránt figyelembe vevő fejlesztések történnek.  A résztvevők ezért 

az alábbi javaslatokat állították össze számukra: 

• A kórházfejlesztések során már a kiírásban vegyék figyelembe és elvárásként építsék be a rendelkezésre 

álló szabványokat, technikai jelentéseket, útmutatókat és helyes gyakorlatokat. 

• A fejlesztések során legyen elsődleges az optimális kialakítás megvalósítása, s ne a meglevő feltételhez 

való olcsó, kompromisszumos alkalmazkodás. 

• Az épített környezet kialakításakor legyen feltétel az akadálymentes megközelíthetőség (lásd 1997. évi 

LXXVIII. törvény és 253/1997. Korm. rendelet) és a terek (szobák, vizsgálóhelyiségek, közlekedők) a 

szükséges betegmozgatási eszközökkel való teljes hozzáférhetősége. 

• A feladatelemzés segítségével megállapított ellátási profilok alapján, orvostechnológus szakemberek 

közreműködésével történjen meg a helyiségek méretezése, az ajánlott betegmozgatási felszerelések, 

ágyak beszerzésének paraméterezése. 

• A kiírástól az átadásig legyen egyértelműen meghatározva, hogy ki képviseli az orvosszakmai igényeket, ki 

fordítja át ezeket műszaki nyelvre (orvostechnológus) és ki a felelős a megvalósításért (építész, 

rehabilitációs környezettervező szakmérnök, illetve gépészeti kivitelező, beszerző). 

• Az eszközök beszerzésébe és az épületek kialakításának teljes folyamatába vonják be a munkavállalókat és 

az őket képviselő szervezeteket, továbbá az ergonómiai-munkavédelmi szakértőket is. 

• A fenti szakértői-érdekgazda csoportok együttműködése legyen kötelező, s kapjanak elegendő időt arra, 

hogy a felmerülő feladatokat szakmai alapon, egyetértéssel hajtsák végre. 

• Szükséges elkerülni, hogy menet közben változzon az orvosszakmai elvárás, a határidő vagy a 

költségvetés, mert ezek mindig a végeredmény csorbulásához vezetnek. 

• Az eszközbeszerzéseknek legyen része azok használatának alapos, gyakorlatias és rendszeres oktatása 

(képzők képzése, az eszköz élethosszáig tartó ismétlő oktatás), továbbá egy olyan, egy éves próbaidőszak, 

mely során a kapott visszajelzések alapján kerüljön kialakításra a végleges ember-gép-épített környezeti 

rendszer. 

Kezdeményezzük egy korszerű magyar betegmozgatási ajánlás megalkotását, s annak rendszerszintű 

alkalmazásának előírását. 

A Magyar Ergonómiai Társaság vállalja a tervezés során felmerülő ergonómiai kérdések ilyen irányú 

véleményezését.  

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 4. 
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