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MAI TÉMÁNK

• egészségügyi menedzser szakos hallgatóink projektjei
• a képzés kötelező eleme

• megadott szempontok alapján készülnek

• projekt beszámoló / szakdolgozati téma

• minőségügyi/betegbiztonsági vonatkozások

• 5 különböző témát felölelő előadás

• betegosztályozás, stroke, nyomási fekély, betegedukáció, betegelégedettség

• mesterképzés
• „nappali” és „levelező” tagozat, 4 félév

• idei felvételi jelentkezés lezárult – pótfelvételi nyáron



MBM KÉPZÉS

• Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szak 

• szakirányú továbbképzés, 3 félév, kétévente indul

• a 3. félév minőségügyi/betegbiztonsági témájú projektek készítése

• felvételi jelentkezési határidő: 2022. május 23. 

• további információk: 

https://semmelweis.hu/emk/oktatas/szakiranyu-
tovabbkepzeseink/jelentkezes-mbm/



A FÉLÉV TOVÁBBI NEVES FÓRUMAI

• 2022. március 31. (MBM projektek) on-line

• 2022. május 26. (civil szervezetek) személyes jelenléttel



KONFERENCIÁK

• IV. Betegbiztonsági Konferencia a WHO Világnapján
2022. szeptember 15. (csütörtök)

Téma: a biztonságos gyógyszerelés

• IME Infekciókontroll és Betegbiztonság Konferencia
2022. október



NEVES JELENTÉSI ÉS TANULÓ RENDSZER –
KUTATÁSI EREDMÉNYEK

• A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az 

egészségügyben (Orvosi Hetilap, 2022. 163(6): 237–246.)

• A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani 

áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz (IME*, hamarosan)

• Okuljunk belőle! – Az oktatás szerepe a szúrt és vágott sérülések 

megelőzésében (IME, hamarosan)

*Interdiszciplináris Magyar Egészségügy



HASZNOS INFORMÁCIÓK

• Betegbiztonság honlap
https://betegbiztonsag.info/

• Betegbiztonság a gyakorlatban (hallgatói jegyzet)
https://info.nevesforum.hu/wp-content/uploads/2021/06/9.-Betegbiztonsagi-
ismeretek_kieg.pdf

• NEVES Egyesület 
https://nevesegyesulet.hu/

https://betegbiztonsag.info/
https://info.nevesforum.hu/wp-content/uploads/2021/06/9.-Betegbiztonsagi-ismeretek_kieg.pdf
https://nevesegyesulet.hu/


MAI PROGRAM

• moderátorok: 

• Belicza Éva, Lám Judit

• főszervező:

• Sinka Lászlóné Adamik Erika

• lebonyolítás
• kérjük, a chat funkcióba írják a kérdéseket

• az előadók az előadások után válaszolnak



MAI PROGRAM

Egészségügyi menedzserek betegbiztonságot támogató megoldásai 

• Pasek Norbert: A betegosztályozás minőségének felmérése a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában

• Ralovich Csilla: Akut stroke ellátás fejlesztésének projektterve az Országos Klinikai 

Idegtudományi Intézetben (OMIII)

• Vörösné Kis Noémi: A nyomási fekély komplex ápolásszakmai fejlesztése a 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben

• Herczeg Enikő: Betegedukációs program bevezetésének eredményessége a 

Parkinson-kórban szenvedő betegek kezelésében

• Dr. Moravcsik-Gazdag Gabriella: Folyamatszemléletű szervezés és a 

betegelégedettség mérési folyamatának optimalizálása egy magánrendelőben


