
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
46. NEVES Fórum: Tanuló szervezetek - avagy hogyan tehetjük 
biztonságosabbá a betegellátást 

 

A 46. NEVES Fórum rendhagyó módon kerül megrendezésre a HUNGAROMEDICA 
Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás első napján. A Fórum további 
különlegessége, hogy a megszokottól eltérően egész napos programmal várjuk az 
érdeklődőket, akik a Semmelweis Kreditmaratonnak köszönhetően részvételükért 
szakmai továbbképzési pontokat is gyűjthetnek. 

Időpont:  

2018. október 11. 10.00-16.00  

Helyszín:  

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, D pavilon 
1101 Budapest, Albertirsai út 10. 
 

Az előadás-sorozat az alábbi tematikával az egészségügyi ellátás során kialakuló 
nemkívánatos események iránti figyelem felkeltését szolgálja. Bepillantást enged a 
problémák hátterében álló okok és létrejöttükhöz hozzájáruló tényezők felismerésének 
lehetőségeibe, és eszközt, megoldási lehetőségeket is kínál kiküszöbölésükre.  

 

Időpont Előadás címe és rövid tematikája 

10:00-11:00 
1. Biztonságosabbá tehető az egészségügyi ellátás?  
A betegbiztonság aktualitásai. Miért kell és érdemes a témával foglalkozni, 
miért van jelentősége?  

11:00-12:00 
2. A baj bármikor megtörténhet  
Néhány példán keresztül annak érzékeltetése, hogy milyen könnyen 
bekövetkezhet a probléma, és mennyire sok területet érinthet.  

12:00-13:00 Ebédszünet 

13:00-14:00 

3. Miért és hogyan gyűjtsük a nemkívánatos események adatait?  
A nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos adatgyűjtés jelentőségének 
ismertetése, és az ehhez hasznos eszközül szolgáló NEVES jelentési 
rendszer bemutatása.  

14:00-14:15 Kávészünet 



14:15-15:45 

4. A jelentésektől a megelőzésig, avagy a nemkívánatos 
eseményekhez kapcsolódó intézményi fejlesztések folyamata  
Módszertani útmutatás a jelentésekből származó adatok elemzéséhez és az 

intézményi fejlesztési folyamatok végigviteléhez.  

15:45-16:00 

5. Összefoglalás, kérdések-válaszok (teszt)  
Az előadás-sorozat kapcsán felmerült kérdések megválaszolása, az 
elsajátított ismeretek visszamérését szolgálók, pontszerzési igazoláshoz 
szükséges teszt kitöltetése.  

 

Várunk szeretettel minden érdeklődőt, kórház- és járóbeteg szakellátó intézményi vezetőt 
és munkatársaikat akik szeretnének elmélyülni az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
nemkívánatos események megelőzésének lehetőségeiben, fejlesztenék a náluk végzett 
ellátás szakmai színvonalát, minőségét és csökkentenék az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos nemkívánatos események számát mind a betegek, mind pedig dolgozóik 
körében. 

A Fórum délutáni blokkja a már hosszabb ideje jelentő intézmények képviselőinek, illetve 
rendszeres Fórum látogatóinknak is hasznos segítségül szolgálhat a jelentések 
hasznosításhoz. 

Résztvevőinknek ebédet és kávészüneti ellátást biztosítunk. 

 
A részvétel ingyenes, azonban a férőhelyek száma korlátozott. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi linken jelezze 2018. október 1-ig: 
Regisztráció 

 

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a NEVES 
Program szakmai koordinátoraként kiemelt céljának tekinti a betegbiztonság javítását. Ennek 
jegyében indítottuk útjára Betegbiztonsági Fórumunkat, amely egy-egy kiemelt terület 
megvitatását teszi lehetővé minőségüggyel foglalkozó szakemberek, orvosok, szakdolgozók, 
döntéshozók részvételével. 

Moderátorok: Dr. Belicza Éva, Dr. Lám Judit 

További információ: 
+36 1 488 7612 
neves@emk.sote.hu 
http://info.nevesforum.hu/ 

https://www.surveymonkey.com/r/kreditmaraton-nevesforum
mailto:neves@emk.sote.hu
http://nevesforum.us13.list-manage.com/track/click?u=00759fd290a3f8d74132f3e3d&id=93a666de47&e=c308ac751c

