
A NEVES szoftver –
a jelentési felület bemutatása



A szoftver

neves.nevesforum.hu

•A frissített, 2. verzió 2014 óta elérhető

•21 típusú nemkívánatos esemény jelenthető 

•Fekvő- és járóbeteg ellátó intézmények számára

•Regisztrációköteles

•Ingyenes

•Önkéntes



Regisztráció

•Miért fontos? 

• A munkacsoport állásfoglalása alapján az egészségügyi személyzettől 

fogadunk jelentést

• Létező intézmények, valós személyek jelentsenek

• Adatok védelme, anonimitás 

•Ki regisztrálhat?

• Intézményenként 1 fő intézménykoordinátor

•Hogyan lehetséges

• Főoldal  Regisztrációs űrlap



• Screenshot a főoldalról





Felhasználók, jelentés



Felhasználói szintek

•Rendszeradminisztrátor

• Tartalmi karbantartás, adatlapfejlesztés

• Statisztikák definiálása

•Országkoordinátor

• Intézmények menedzselése

• Országos szintű adatelemzés 

*  Kutatói hozzáférés: aggregált adatok



Felhasználói szintek

• Intézménykoordinátor

• Osztálykoordinátorok regisztrációja, menedzselése

• Intézményi és osztályos szintű adatelemzés minőségfejlesztés

•Osztálykoordinátor

• Jelentések leadása

• Osztályos szintű adatelemzés
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DC: Department Coordinator = Osztálykoordinátor



Intézménykoordinátor

• Regisztrációs kérelem, amelyet az országkoordinátor hagy jóvá

• Intézményenként 1 fő

• Osztálykoordinátorok kezelése (aktiválás, inaktiválás)

• Cél: intézményi minőségfejlesztés támogatása

• Láthatja a teljes intézmény és az egyes osztályok adatait

• Jelentést nem ad le

• De: maszkolt bejelentkezéssel jelenthet 1-1 osztály nevében



Osztálykoordinátor

• Az intézménykoordinátor hozza létre a hozzáférést

• Intézményenként, osztályonként több lehet

• Cél: a megfelelőbb, eredményesebb fejlesztés érdekében osztályszintű 
adatgyűjtés

• Csak a saját osztályának adatait látják részletesen, ill. az aggregált országos 
adatokat

• Ők jelentenek (papír alapú adatgyűjtés, adatrögzítés, hiba esetén törlési 
kérelem)

• Saját elemzéseket ők is készíthetnek



Adatvédelem

•Szoftveres

•A felhasználók és a leadott jelentések nem kapcsolhatók össze

• A program kapcsolja, alfanumerikus kóddal

• Adatok letöltése esetén sem látszik, hogy ki kicsoda



Jelenthető nemkívánatos események

Beteg eltűnése, elkóborlása

Betegcsere

Betegesések

Decubitus

Dolgozót ért bántalmazás

Elmaradt tervezett műtét

Fel nem használt vérkészítmények

Gyógyszereléssel kapcsolatos nem 
várt események

Húgyúti beavatkozást követő húgyúti 
fertőzés

Kanül/ katéter-asszociált fertőzések

Leletcsere

Leletkéslekedés

Műtéti sebfertőzés

Műtéti szövődmények

Nem tervezett ismételt kórházi felvétel

Oldaltévesztés vagy más testrészen történt 
beavatkozás

Orvosi eszközök, műszerek elégtelen 
működése

Tűszúrások

Váratlan halálozás

Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet

Újraélesztés



Jelentés

•Adatgyűjtés

• Papír (pdf-ben letölthető az adatlap) vagy online

•Elektronikus űrlap

• Jelentés indítópultja

•Osztálykoordinátori szintről lehetséges

• Osztálykoordinátoroknak egyedi email cím

• Vagy ők jelentenek, vagy maszkolt bejelentkezéssel az intézménykoordinátor

• Kórházkoordinátor jelent az osztály nevében





Adatelemzés



Statisztikai modul

•Célja: Intézményi szintű adatelemzés támogatása a 

minőségfejlesztés érdekében

•Egyéni, testre szabható

• Az elkészített elemzések elmenthetők

•Alapértelmezett statisztikák

• Bizonyos jelentésekhez

• Az oki kutatás támogatásának érdekében





y
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Elemzések

•Esetszám

•Egy kérdésre érkezett válaszok esetszámai

•Százalék

•Egy kérdésre érkezett válaszok közötti százalékos megoszlás

•Kereszttábla

•Két kérdésre érkezett válaszok összevetése

•Arány

• Időben történő megoszlás vizsgálata
• Pl. mikor történik az esés – egyenletes megoszláshoz viszonyítva



Kérdés esetén…


