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AKTUALITÁSOK



A KÖVETKEZŐ NEVES FÓRUM

• 2022. május 26. (betegeket segítő civil szervezetek) 

• személyes jelenléttel (SE EMK, Kútvölgyi út 2.)



KONFERENCIÁK

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

Téma: a biztonságos gyógyszerelés

• IME Infekciókontroll és Betegbiztonság Konferencia
2022. október

• Mindkét konferencián lesznek hallgatói előadások is



NEVES JELENTÉSI RENDSZER – VÁLTOZÁS!

• nem várt események (NEVES) anonim és önkéntes jelentési és tanuló 
rendszere (neves.nevesforum.hu)

• várhatóan májustól egy ideig nem lesz elérhető

• kérjük, hogy az adatszolgáltató intézmények mentsék le saját 
adataikat

• a regisztrált intézmények e-mailben kapnak tájékoztatást

• új köntösben indítjuk újra a rendszert

• a jelentések intézményi szintű gyűjtéséhez technikai támogatást 
nyújtunk



HASZNOS INFORMÁCIÓK

• Betegbiztonság honlap
https://betegbiztonsag.info/

• NEVES jelentési rendszer, szakmai anyagok
https://info.nevesforum.hu/

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


MAI TÉMÁNK

• minőségügyi és betegbiztonsági menedzser (MBM) szakos 
hallgatóink projektjei



MBM KÉPZÉS

• minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szak  - 2016-tól

• szakirányú továbbképzés, 3 félév, kétévente indul

• jelentkezési feltétel: felsőfokú végzettség (egészségügyi vagy 3 év 
egészségügyi munkatapasztalat)

• oktatás: kéthetente péntek-szombat, 3. félév: péntek

• legközelebbi indulás: 2022. szeptember

• felvételi jelentkezési határidő: 2022. május 23. 



PROJEKTEK AZ MBM KÉPZÉSBEN

• a képzés kötelező eleme

• szisztematikus módszertani előkészítés az első két félévben

• téma: saját munkahelyi környezetben minőségügyi 
fejlesztés/betegbiztonsági probléma megoldása

• megvalósítás június – december (3. félév)

• megadott szempontok alapján készül

• rendszeres kiscsoportos konzultációk

• célja a szerzett tudás szintetizálása és rendszerbe foglalása, 
gyakorlati alkalmazási készségek kifejlesztése

• a szakdolgozat témája



MBM KÉPZÉS

• további információk: 

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



MAI PROGRAM

• válogatás a legjobb MBM22 projektekből 

• az IC és gyógyszerelési témák a WHO és IME konferenciákon

• az előadásokat a konzulensek vezetik fel

• lebonyolítás
• kérjük, a chat funkcióba írják a kérdéseket

• megbeszélés közvetlenül az egyes előadások után 



ELŐADÁSOK
• Bódi Mariann:

• Strukturált betegátadás kialakítása betegbiztonsági és minőségfejlesztési 
módszerekkel

• tutor: Belicza É.
• Bialkó Zsuzsanna: 

• Digitális ápolási dokumentáció kialakítása és bevezetése egy magánkórházban
• tutor: Belicza É.

• Dr. Gazdag Gábor:
• Stratégia kialakítása a fizikai agresszió minimalizálására akut pszichiátriai osztályon
• tutor: Sinka E., Dombrádi V.

• Vass Csilla:
• Ötlettől az intézményesítés küszöbéig. Fókuszált ultrahangvizsgálatok a sürgősségi 

osztályon
• tutor: Safadi H.


