
2017. december 14.

42. Betegbiztonsági Fórum

BETEGÁTADÁS-ÁTVÉTEL A 

HAZAI GYAKORLATBAN



Program

• Aktualitások

• Betegátadás-átvétel a hazai gyakorlatban: 

az Erasmus+ pályázati projekt első 

tapasztalatai
– dr. Safadi Heléna

– dr. Lám Judit

– dr. Bertalan István

– Kárpáti Zoltán

– Vita

• A teremben 4 órától másik rendezvény 

kezdődik



Aktualitások 1.

EFOP 1.8.0. Betegbiztonsági alprojekt

• Jógyakorlatok

– első határidőig beérkezett: 134

– oktatáson való részvételre igényfelmérés december 22-ig

• delegálhatók: intézményi dolgozók (orvos, 

szakdolgozó, egyéb) relevancia szerint

• „train the trainers” – képzők képzése szemlélettel 

célszerű gondolkodni a résztvevők kiválasztásánál

• az igények később módosíthatók – cél az oktatási 

kapacitások tervezése

• a beküldők számára névre szóló visszajelzés 

folyamatban

• 12 témacsoport került kialakításra a személyes 

oktatáshoz



OKTATÁSRA TERVEZETT JÓGYAKORLATOK

I. Decubitus megelőzésére, kezelésére irányuló intézményi folyamat szervezési 

gyakorlata 

II. Az újraélesztés intézményi rendszerének kialakítása, megszervezése

III. A műtéti ellenőrző lista kialakításának és alkalmazásának intézményi gyakorlata

IV. Az egyedi gyógyszerelés és a gyógyszerészek ellátási folyamatba történő 

bevonásának gyakorlatai

V. Eszköz-használatra és attól független ismeretek elsajátítására vonatkozó 

betegoktatási programok kialakításának és működtetésének intézményi 

gyakorlata

VI. A műtét utáni fájdalomcsillapítás és az otthoni lélegeztetés intézményi 

gyakorlatának kialakítása, működtetése

VII. Klinikai auditok és szakmai indikátorok intézményi alkalmazásának gyakorlata 

(főként antibiotikum-alkalmazás és stroke ellátás tekintetében)

VIII. Betegek rizikó- illetve kockázatfelmérési gyakorlata valamint a szeptikus betegek 

sürgősségi ellátásának intézményi kialakítása

IX. A betegek intézményen belüli áthelyezése, a tűszúrásos balesetek bejelentése 

valamint az új dolgozók oktatása intézményi szervezésének gyakorlatai 

X. Klinikai palliatív mobil team és kettős onkoteam rendszer intézményi szintű 

kialakításának és működtetésének gyakorlata

XI. Infekciókontrollal kapcsolatos intézményi jógyakorlatok

XII. A helyes kézhigiéne intézményi kialakításának és implementációjának 

jógyakorlata  



• Értékelési és elismerési rendszer kialakítása
– államtitkári prezentáció a finanszírozásba építésről 

– beteg által történő egészségi állapot értékelés – kutatás 

indítása

• COPD és derékfájás (műtétes, illetve konzervatív)

• műtétet végző illetve járóbeteg intézmények 

jelentkezését várjuk pilot helyszínként

• felhívás várhatóan januárban

• Módszertani fejlesztések – 2018 elején
– kézhigiéne, antimikróbás szerek alkalmazása, behozott 

gyógyszerek, egyedi gyógyszerelés, műtéti ellenőrző lista

• NEVES
– tűszúrás kérdőíves felmérés januárban

Aktualitások 2.

EFOP 1.8.0. Betegbiztonsági alprojekt



Aktualitások 3. 

• Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser 

(MBM) szakirányú továbbképzési szak

– első évfolyam februárban végez

– új évfolyam indítása: 2018. szeptember

• Következő fórumok:

– február 15, április 5, június 7

– témák: jógyakorlatok és a beérkezett javaslatok 

alapján

• Kérdőíves felmérés a NEVES Fórumról – első 

eredmények:  Sinka Erika


