Tisztelt Érdeklődő!

A NEVES jelentési rendszer online felületét átmenetileg leállítottuk a jelentési rendszer teljes
megújítása miatt.
A korábban a jelentési rendszerbe beküldött adatokat az EFOP 1.8.0. projekt keretében elemeztük, és
az eredményeket felhasználva oki kutatásokat készítettünk. Az eredményekről cikksorozatban
számolunk be az IME hasábjain, valamint a cikkek megjelenésének sorrendjében a részletes
tanulmányokat is kihelyezzük a honlapunkra. Úgy véljük, hogy ezek az anyagok hasznos információkat
adhatnak ahhoz, hogy mit és hogyan érdemes vizsgálni az összegyűlt információkból, illetve milyen
megelőző intézkedéseket lehet hozni a nem várt események elkerülése érdekében. (A már megjelent
cikkek listáját a levél végén soroljuk fel.)
A kutatások közben arra jutottunk, hogy nem csak az adatrögzítő felület megújítása szükséges, hanem
a szerzett tapasztalatok hasznosításával érdemes az adatgyűjtő lapokat tartalmilag is megújítani. Az
adatgyűjtő lapok új verziójának kialakításánál cél volt, hogy:




lehetőleg csökkentsük az adatgyűjtő lapok terjedelmét,
csak a nélkülözhetetlenül fontos adatok megadását kérjük, és
a kutatás során látótérbe került új tényezőket is beépítsük az adatlapokba.

Az átmeneti időszakban a NEVES jelentésekhez használható adatlapokat feltöltöttük a honlapunkra,
itt érhetők el.
Fontosnak tartottuk azt, hogy segítsük az új adatlap struktúra szerinti adatrögzítést, ezért az
adatlapokhoz excel táblázatokat is szerkesztettünk, amelyeket szintén a honlapunkról lehet letölteni.
Az események adatainak rögzítésénél lehetőséget adunk arra, hogy saját intézményi, osztályos és
esemény azonosítót rendeljenek az egyes jelentésekhez. Ezeket az azonosítókat csak az adott
intézmény látja. Az új NEVES jelentési rendszert úgy tervezzük kialakítani, hogy ezek az azonosítók
biztosan ne jelenhessenek meg az országos adatbázisban. Az országos jelentési rendszerben
automatikusan generált kódok fognak szerepelni, amelyek révén az intézmények és az osztályok
anonimitása természetesen továbbra is biztosított marad.
Az új adatrögzítő felületet úgy alakítjuk ki, hogy abba ezek az excel táblázatok feltölthetők legyenek,
így az új jelentési felület kialakításáig gyűjtött adatok is könnyedén bekerülhetnek az elemzésbe.
Az excel táblázatok mindegyike tartalmaz egy olyan munkalapot, amely útmutatást ad az excel táblázat
használatához. Kérjük, hogy első használat előtt ezt mindenképp olvassa el!

Az oki kutatások témájában eddig megjelent publikációink:


Belicza É, Dombrádi V, Mikesy G, et al.: A nemkívánatos események általános okai és
kezelési lehetőségei az egészségügyben. Orv. Hetil., 2022. 163, 237–246.



Belicza É, Sinka LAE: A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás –
módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz. IME, 2021; 20(4): 13-17.
https://doi.org/10.53020/IME-2021-402



Sinka LAE, Balogh Z: Okuljunk belőle! – Az oktatás szerepe a szúrt és vágott sérülések
megelőzésében. IME, 2021; 20(4): 23-28. https://doi.org/10.53020/IME-2021-404



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” című projekt Betegbiztonsági alprojekt NEVES munkacsoportja: Oki kutatások
rövid, képes összefoglalói. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ,
Budapest, 2021. https://info.nevesforum.hu/wpcontent/uploads/2021/02/Kepes_osszefoglalo.pdf



Sinka LAE, Pitás E, Belicza É: Módszertani útmutató az oki kutatások előkészítéséhez.
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest, 2020.
https://info.nevesforum.hu/2020/02/modszertani-utmutato-oki-kutatasok-vegzesehez/



Az egyes elemzett témakörökhöz tartozó kutatások anyagait – publikussá válásuk
sorrendjében – folyamatosan töltjük fel a honlapunkra
(https://info.nevesforum.hu/category/oki-kutatasok/).

