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KÖZPONTBAN A BETEGBIZTONSÁG –

EGY KIEMELT PROJEKTBEN REJLŐ 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK



Program

• Aktualitások

• A Betegbiztonsági alprojekt bemutatása

• A konzorciumi partnerek képviselőinek 

előadásai



Aktualitások 1.

• Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser 

szakirányú továbbképzés indul 2018. 

februárjában (info.nevesforum.hu)

• Kérdőíves felmérést indítunk a Fórumra járók 

körében

• Következő Fórum: dec. 14. A betegátadás 

oktatásával szerzett tapasztalatok egy 

nemzetközi kutatási projektben

• Későbbi Fórum témák: jógyakorlatok



Aktualitások 2.

• A NEVES Fórum jelentkezéshez új felület áll 

rendelkezésre (SurveyMonkey), mely nem tud 

automatikus visszaigazolást küldeni a 

regisztráció beérkezéséről

• Jógyakorlatok felhívás kiküldésre került, 

regisztrációs felület info.nevesforum.hu-n 

keresztül elérhető

– határidő: október 31 (oktatandó témák kiválasztása)

– a projekt idején folyamatosan küldhető



A projekt

• EFOP-1.8.0-VEKOP-17

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 

fejlesztése”

• Időtáv: 2017. június 1 – 2020. szeptember 30.

• Költségvetés: 11,43 mrdFt

• Projekt gazda: Országos Közegészségügyi Intézet (OKI)

• Szakmai vezető: Dr. Oroszi Beatrix

• Alprojektek:

A. Alapellátás (OKI)

B. Népegészségügy (OKI)

C. Környezetegészségügy (OKI)

D. Betegbiztonság (konzorcium) (2,5 mrdFt)



• olyan szervezeti kultúra, szemlélet 

megteremtése, amelynek segítségével a 

dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a 

tevékenységek végzése során és 

javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, 

lehetőség nyílik az előfordult hibák és 

nemkívánatos események tanulási céllal 

történő megbeszélésére, továbbá az 

intézmény vezetése aktívan közreműködik a 

betegbiztonság fejlesztésében

A betegbiztonsági alprojekt célja



• általános koncepcionális javaslat kidolgozása 

az egészségpolitika számára (stratégia)

• legfontosabb veszélyforrások kezelésére  

módszertani anyagok elkészítése

• a szakellátók működésének fejlesztése az 

ismert, betegbiztonságot támogató 

módszerek (jógyakorlatok) terjesztésével, 

oktatási programok kialakítása

• hibákból való tanulás támogatása

• motivációs rendszer kialakítása

• lakosság bevonása

A betegbiztonsági alprojekt logikai 

keretrendszere



Betegbiztonsági alprojekt szakmai 

vezetője
Dr. Belicza Éva

Konzorciumi partner
Konzorcium szakmai  

vezetője

Országos Közegészségügyi Intézet 

konzorcium vezető

Dr. Antmann Katalin 

főorvos

Semmelweis Egyetem (Egészségügyi 

Menedzserképző Központ) 

Dr. Lám Judit 

egyetemi docens

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Dr. Lénárt Endre 

főigazgató helyettes

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Dr. Nagy Júlia 

főosztályvezető 

helyettes

Betegbiztonsági alprojekt megvalósítói



1. Kézhigiéne

2. Az antimikróbás szerek helyes alkalmazása

3. Egyedi gyógyszerelés támogatása

4. Beteg által behozott gyógyszerek kezelése

5. Műtéti csekklista alkalmazása

Módszertani fejlesztések - ÁEEK



1. Helyi infekciókontroll és felügyeletének erősítése 

2. Felelős antibiotikum-politika (az ún. „antibiotikum 

stewardship” modell) kialakítása és bevezetése 

3. Infekciókontroll és AMR szakpolitikai program, az 

„Egy Egészség” megközelítés alapján egységben 

az állatgyógyászati készítményekkel

Módszertani fejlesztések - OKI



1. általános betegbiztonság – SE EMK

2. fertőzésmegelőzés - OKI

3. betegbiztonságra vonatkozó képzés szakmai 

tartalmának kialakítása az egészségügyi dolgozók 

graduális és posztgraduális képzéséhez – SE EMK

Nemzeti betegbiztonsági stratégiai 

koncepció kialakítása operatív tervekkel



• hazai jó gyakorlatok felmérése 

• adatbázisba rendezés

• oktatási anyagok készítése

• oktatás

• a gyakorlati alkalmazás értékelése, ha 

lehetséges, elismerési rendszerbe illesztés

Jógyakorlatok kifejlesztése és elterjesztése, 

implementálása (EMK/OKI/ÁEEK)



• Nem várt események jelentési és tanuló 

rendszerének (NEVES) használatának és a 

kapcsolódó Fórumok támogatása

– Fórumok rendezése

– oki kutatásokra támaszkodó tanulmányok 

készítése

Szervezeti kultúra befolyásolása (EMK)



• Patient reported outcome measures kutatás –

feasibility study végzése – SE EMK

• reguláris jelentésekből származó betegbiztonsági 

indikátorok kidolgozása és hatásvizsgálat végzése –

SE EMK, NEAK

• „jógyakorlatok” teljesülésének értékelhetősége – SE 

EMK

• finanszírozási megoldások kidolgozása - NEAK

• az infekciókontroll tevékenység finanszírozásba való 

beépítésére javaslat kidolgozása – NEAK/OKI

Betegbiztonsági programok, tevékenységek 

értékelési és elismerési rendszerének kialakítása



• cél: a lakosság bevonása a helyes 

gyógyszerszerelési gyakorlat fejlesztése 

érdekében

• kiszervezett tevékenység

• megvalósítás 20 különböző helyszínen

Lakossági betegbiztonsági kampányok 

megvalósítása (EMK)



Mai program

• Dr. Antmann Katalin: Rendszerszintű 

betegbiztonsági problémák kezelése

• Dr. Higyisán Ilona: Betegszintű gyógyszereléssel 

kapcsolatos kórházi tapasztalataink

• Dr. Lám Judit: SE-EMK szerepe a Betegbiztonsági 

alprojektben

• Sinka Erika: NEVES munkacsoport bemutatása

• Dr. Safadi Heléna: Jógyakorlatok munkacsoport 

bemutatása

• Kérdések


