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• Következő Fórumok:
• 2023. április 27.

• 2023. június 8.

• ősszel egy

• Betegbiztonsági Világnap (WHO) (szeptember)
• Patient and family engagement

• kérünk javaslatokat feldolgozandó témákra (problémák, 

működő megoldások): info@nevesforum.hu

NEVES aktualitások 1.



NEVES oki kutatásokból készült publikációk:

1. A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az 

egészségügyben – Orvosi Hetilap 163: 236-245. (2022), 

2. A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből 

származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről – IME 

21/3, 34-42. (2022), 

3. A betegesés általános okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok 

alapján és a megelőzésben alkalmazható eszközök – IME 21/4, 11-18. (2022)

4. A dolgozói bántalmazás leggyakoribb okai az egészségügyben, a 

kommunikáció és a kockázatértékelés szerepe a megelőzésben – IME 21/4. 

19-25. (2022)

NEVES aktualitások 2.



• NEVES jelentési rendszer felület fejlesztése
• folyamatban

• az éles működés elindulásáig javasolt a jelentések honlapon elérhető 

Excel táblákban való rögzítése – ezek beemelésre kerülnek majd az új 

felületre

• NEVES Fórum témájaként tervezzük a bemutatását

• Szakmai anyagok elérhetősége: info.nevesforum.hu

NEVES aktualitások 3.



• betegút: olyan igénybevételi sorozat, ami valamely tünet, 

panasz miatti első egészségügyi ellátónál történő megjelenéstől

az adott egészségi probléma megoldásáig vagy a beteg 

haláláig zajlik

• a betegútnak van idő, hely, tevékenység és volumen 

dimenziója

• a betegút elemezhető a teljes folyamatra, vagy annak 

részfolyamataira vonatkozóan

Mai téma: a betegutak értékelhetősége



Elnyert pályázati projekt:

• Betegút kutatás és dashboard kritikus 
infrastruktúra védelmére járványügyi 
válsághelyzetben 

• TKP (Területi Kiválóság Program) 2022-2024

A téma aktualitása



A projekt célja

• a járványhelyzet előtti (2010-2019) és az azt követő időszak 

(2020-2021) ellátási gyakorlatának összehasonlítása, 
• az eltérések és azonosságok felmérése, 

• az ezek hátterében álló tényezők azonosítása és 

• az eredményes és hatékony kezelési módszerek meghatározása 

• öt magas kockázatú betegcsoport esetében
• felnőtt diabeteszes, serdülő diabéteszes, szívelégtelen, colorectalis tumoros, 

emlődaganatos betegek

• adatforrások: igénybevételi (adminisztratív) adatállományok



Elemzések hasznosulása

elemzés: helyzet 
megismerése

okok feltárása
megoldási 
javaslatok 

megfogalmazása



Felmerülő kérdések

• betegút
• kinek a feladata a betegutak meghatározása?

• egyéni vagy populációs szinten történjen?

• minek alapján?

• hogy lehet mérni a betegutak szerinti ellátás megfelelőségét?

• kinek a feladata a megszervezése?

• milyen okok lehetnek a háttérben, ha nincs definiált betegút, nincs 
megszervezve, a beteg elvész a rendszerben?

• ha van definiált betegút, hogy lehet elérni a betartását – beteg/ellátó oldala?



• Bevezető: Betegút – hogyan, mi és mi alapján értékelhető? (Belicza É.)

• Betegutak értékelése és javítása – nemzetközi kutatások és projektek 
(Dombrádi V.)

• Betegutak értékelése és javítása (Safadi H.)

• Digitálisan támogatott betegútmenedzsment - A Dr. BetMen 
webapplikáció bemutatása (Bezzegh P., Német Sz.)

• Kerekasztal megbeszélés (moderátorok: Lám J., Dombrádi V.)

• Levezető elnök: Sinka Erika

Mai program



EREDMÉNYES FÓRUMOT KÍVÁNOK!

www.emk.semmelweis.hu


