
Hazai betegbiztonsági 
programok és 
kezdeményezések
NEVES program



Vázlat

• A betegbiztonság fejlesztési lehetőségei és a hazai
kezdeményezések
• A NEVES program célja, elemei
• A jelentési rendszerről alapjaiban...



Vezetés
Folyamatos oktatás

Re
nd

sz
er

sz
em

lé
le

t

Be
te

gb
izt

on
sá

gi
 k

ul
tú

ra

Be
vo

ná
s

Or
vo

si
 b

izo
ny

íté
ko

k

A 
be

te
gb

izt
on

sá
g 

pi
llé

re
i

Adapted from: Patient Safety 2030. NHS. 2015

Politikai prioritás

A betegbiztonság fejlesztése



Betegbiztonságunk jelene

Képzési programok

MBM 
E-Learning

MAP4E

Szabályozás

BELLA
Szakmai irányelvek

Nemkívánatos 
eseményekből való 

tanulás
NEVES
NEKED



Betegbiztonságunk fejlesztése

2017-2020

Standard pályázatok
Eszközbeszerzés 

egészségügyi 
intézményeknek

Stratégiai koncepció 
Általános betegbiztonság

Infekciókontroll

Jógyakorlatok

Gyűjtés, fejlesztés, 
oktatás, katalógus

Módszertanok, NEVES 

5 módszertan
8 NEVES tanulmány

Elismerés
Ösztönzőrendszer
kidolgozása

Lakossági kampány
20 helyszín
Helyi és országos média
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Politikai prioritás

A betegbiztonság fejlesztése

MBM

E-
learning

Jó 
gyakorlatokhoz 

kapcsolódó 
oktatás 

Jó 
gyakorlatok

BELLANEVES Szakmai 
irányelvek

Stratégiai 
koncepció

Módszertani
ajánlások

Módszertani
ajánlások

Ösztönzőrendszer

MBM

Lakossági 
Fórum

Jó 
gyakorlatok 
fejlesztése

NEVES
Jó 

gyakorlatokhoz 
kapcsolódó 

oktatás 

BELLA

Ösztönzőrendszer



A NEVES program



Ismétlésképpen...   

Kutatási eredmények

• Ismétlődő minták
• Hasonló helyzetek – hasonló 

hibák
• 85-90% vs 10-15%



Egy magyar eset
9



Mit tegyünk? 
Reménykedjünk...
Elemezzünk…
Tanuljunk…



Hogyan? 

•Háttér, alapelvek:
• Anonim
• Önkéntes
• Büntetés mentes
• Független
• Szakértői bázis
• Rendszerorientált



Okok feltárása 

122018. május 4.

Miért gyűjtsünk adatokat?

Események 
természetének 
megismerése

Valódi 
intézkedések 
meghozatala

Összefüggések 
megtalálása

Hatásvizsgálat



Mi a NEVES?

• NEVES = NEm Várt ESemények
• jelentési rendszer + visszajelzési rendszer + Fórum - tanuló 

rendszer



FEJLESZT

142018. május 4.

A NEVES PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

TÁMOGAT

JAVÍT



A NEVES program elemei

• Fórum
• Kéthavonta

• Ingyenes, regisztrációhoz kötött

• Honlap http://info.nevesforum.hu/

• Oki kutatások
• 8 témában

• "EFOP-1.8.0-VEKOP-17 az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 
fejlesztése" c. kiemelt projekt keret



Oki kutatások
• 2020. szeptemberig, várhatóan a következő témákban:

Tűszúrásos sérülések Betegcsere
Betegesés Újraélesztés
Decubitus Beteg eltűnése, elkóborlása 
Elmaradt tervezett műtétek Dolgozót ért bántalmazás 

• Cél: intézmények támogatása saját adataik feldolgozásában, 
értelmezésében, megfelelő megelőző intézkedések fellelésében
• Eredmények közzététele: http://info.nevesforum.hu/ 



A NEVES program elem
• Fórum
• Kéthavonta

• Ingyenes, regisztrációhoz kötött

• Honlap http://info.nevesforum.hu/

• Oki kutatások
• 8 témában

• "EFOP-1.8.0-VEKOP-17 az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 
fejlesztése" c. kiemelt projekt keretében

• Jelentési rendszer
• http://neves.nevesforum.hu



Miben más? 
• Esemény specifikus adatgyűjtő lap

– Egyszerű kitöltés,  elsősorban zárt 
kérdések
– Lehetőség részletes leírásra

• Előidejűségre és az okokra 
koncentrál
• Azonnali  adatfeldolgozás és 

visszajelzés



Mire jó? Mire nem jó?
JÓ

• Rendszerhibák feltárása
• Szervezeti tanulás
• Folyamatszervezés
• HR tervezés
• Eszközök tervezése, 

kezelése és működtetése

NEM
• Előfordulási gyakoriság 

elemezés
• Epidemiológiai kutatások
• Beteg kockázati tényezőinek 

kutatása
• Bűnbakkeresés

Belicza, É.



Jelentési és tanuló 
rendszer kialakítása Jelentések feldolgozása Jelentések hasznosulása

•Mit? Hogyan? Ki? 
•Milyen formában? 

•Hogyan 
motiválhatóak a 
munkatársak? 

•Egyedi  esetek vagy 
aggregált adatok 

gyökérok elemzése
•Statisztikai elemzés

•Eredményes 
visszajelzési 
módszerek 
kialakítása,
(motiváció, 

szervezeti tanulás)
•Intézkedések

•Betegbiztonság 
javítása



Mit?



Jelenthető témakörök I.



Jelenthető témakörök II.



Milyen formában? 





Jelentőlapok jellemzői
• Oki központú adatgyűjtés
• Strukturált kérdőívek
• Szabad szöveges válasz is lehetséges
• Rövid (max. 2-3 oldal) terjedelem
• Felhasználóbarát szerkezet
• Nyomtatható formában letölthető kérdőív
• Statisztikai elemzések azonnal
• Exportálható adatok
• Adatlapok újraértékelése, fejlesztése az adatok tükrében



Hogyan?



Tippek és trükkök...

• Értsék az érintettek, miért foglalkozunk a témával, mi a cél a 
jelentéssel
• Legyen biztosítva a támogató környezet (büntetésmentesség)
• Előre meghatározott ideig gyűjtsük az adatokat (minimum 30 eset, 

de inkább 50)
• Egyszerre egy témában gyűjtsünk adatot
• A kiválasztott téma legyen fontos az ellátóhely szempontjából 

(magas kockázat, jelentős következmény)
• Vezetői támogatás/példamutatás



Hogyan tanuljunk? 



Mit kezdjünk az adatokkal?

• Keressük meg a gyökérokokat
• Az adatok elemzésében lehetőleg vegyenek részt az érintettek
• Aki nem vesz részt az elemzésben, az is kapjon az eredményről 

tájékoztatást
• Elemzés az adatgyűjtést követően mielőbb
• Határozzuk meg a szükséges intézkedéseket az eredmények 

ismeretében



“Tanulni nem a hiba elítéléséből, hanem 
csakis a megértéséből lehet.”

•Rudolf Steiner



A NEVES eszköz a problémák okainak
feltárásához, megoldásához, nem

maga a megoldás!



Köszönöm!



NEVES Fórum
2018. november 29. 13:30-16:00 h
2019. február 7.
2019. április 11. 
2019. június 6. 

Regisztráció: http://info.nevesforum.hu/

Helyszín: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
1139 Budapest, Váci út 73/A. 


