
BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS (akkreditált kreditpontos továbbképzés) 

 

díjmentes akkreditált továbbképzés - orvosok, és egészségügyi szakdolgozók számára 

Időpont: 09.30 - 16.00 

Helyszín: Rubin terem 1 / D pavilon 

Szervező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ 

A betegek ellátásában számos szakember működik közre, akik a betegek szempontjából a lehető 

legjobb ellátási döntéseket igyekeznek meghozni. Ahogy azonban egy sok szereplős folyamatban 

előfordulhatnak hibák, úgy az ellátás során is bekövetkezhetnek olyan események, amelyek nem 

szándékoltan, de valamilyen kárt okoznak a betegeknek az ellátók legjobb szándéka ellenére is. A 

kutatások szerint a nemkívánatos események hátterében elsősorban a rendszerek, folyamatok 

megtervezésének a gyengeségei, illetve a tevékenységek végzésekor fellépő környezeti tényezők 

állnak, egyszemélyi felelősség csupán 10–15%-ban állapítható meg. Ebből következik, hogy a 

nemkívánatos események eredményes visszaszorítását a rendszerekben és a folyamatokban rejlő 

veszélyforrások, valamint a működési környezetből eredő hatások feltérképezésével és jelentőségük 

csökkentésével lehet leginkább elérni.  

A programon bemutatásra kerül többek között a betegbiztonsági alprojekt eddigi munkájának az 

eredménye, mint például a nyáron 20 településen megrendezett országos lakossági fórum, amely arra 

hívta fel a figyelmet, hogy mit tudnak tenni maguk a betegek és hozzátartozóik a betegbiztonsági 

kockázatok csökkentése érdekében. Részben ugyanezt a célt szolgálja a fekvő- és járóbeteg-ellátó 

intézetek betegoktatási tevékenysége is, mely révén egy adott állapotban lévő, vagy egy konkrét 

betegséggel élő személy olyan ismereteket és készségeket sajátíthat el az adott témakörről, ami 

lehetővé teszi számára, hogy mindennapjait egészségesebben, tudatosabban élje, elkerülje a 

szövődményeket vagy lassítsa betegségének progresszióját. A betegoktatás révén nő az érintettek 

együttműködése, mely szintén hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolódó egészségügyi ellátás 

eredményesebbé váljon: a személyek így egészségesebbek lesznek, az ellátórendszer terhelése pedig 

végső soron csökken. Tekintettel arra, hogy hazánkban a betegoktatás rendszere még gyerekcipőben 

jár, jelentőségét azzal is hangsúlyozni kívánjuk, hogy e témának külön konferenciát szentelünk. Ennek 

során a résztvevők a legkülönbözőbb szakterületekről nyerhetnek betekintést hazai, már megvalósult 

betegoktatási jógyakorlatokba köztük megismerhetik például a dietetikai szakambulancián történő 

betegoktatás, a kerekesszék biztonságos használata, a családközpontú szülésfelkészítés, vagy akár a 

műtétre való felkészítés és az onkológiai terápiákkal kapcsolatos kezdeményezéseket is.  

 

  



Program: 

09.00-09.30 Regisztráció 

09.30 - 09.40 Köszöntő, megnyitó: Dr. Szócska Miklós, dékán, Egészségügyi Közszolgálati Kar,   

                                                               Semmelweis Egyetem 

09.40 - 10.20 A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ betegbiztonsági  

                        céljainak és tevékenységének bemutatása 

                         Előadó Dr. habil. Belicza Éva, Dr. Lám Judit 

10.20 - 11.00 A betegoktatás kialakításának intézményi jógyakorlatának fejlesztési és 

                         oktatási tapasztalatai  

                         Előadó: Dr. Safadi Heléna, Tarczi Lívia, Baranyi Ivett 

11.00 – 11.40 Betegoktatás fejlesztése járóbeteg szakrendelőben 

                         Előadó: Varga Tünde Emese 

  11.40- 12.20 Kerekesszék biztonságos használatának oktatása  

                          Előadó: Hawlikné Glabisz Iwona 

12.20 - 13.20 Ebédszünet 

13.20 - 14.00 Műtét előtti terápiás betegtájékoztatás 

                         Előadó: Oroszi Julianna 

14.00 - 14.40 Betegtájékoztató előadások az onkológiával kapcsolatban 

                         Előadó: Dr Kleiner Dénes 

14.40 - 14.50 Kávészünet 

14.50 -15.30 Betegoktatás megvalósításának fontossága dietetikai szakambulancián  

                        Előadó: Szegediné Varga Ágnes 

15.30 - 16.00 A családközpontú szülésfelkészítés fontossága 

                        Előadó: Ács Rozália 

16.00 Zárszó 

 


