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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2009.
(DEMIN IX.)

HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY?
(A MINŐSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK HATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE)

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ
A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Iskola, a Debreceni Akadémiai  

Bizottság, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO 9000 
Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazatával közösen, a „Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok” 

keretében rendezi meg kilencedik tudományos konferenciáját.

Konferencia időpontja: 2009. május 21-22.
Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

A DEMIN IX. konferencia azokkal a folyamatban lévő, illetve tervezett programokkal kíván foglalkozni, 
amelyek az eddigi minőségügyi tevékenységek fejlesztésével,  új struktúrák, folyamatok kialakításával, 
bevezetésével,  működtetésével  és  az  elért  eredmények  rendszeres  monitorozásával,  értékelésével 
folyamatosan  javítható  az egészségügyi ellátórendszer  hatékonysága és a minőségügyi  tevékenységek 
társadalmi kihatása. 
Fontos  kérdésnek tartjuk az  intézményi  szinten  megvalósított  minőségfejlesztési  tapasztalatokról  való 
előadásokat is, melyek példát mutathatnak a többi egészségügyi szervezetnek.
A  DEMIN  IX.  eredményességének  érdekében  minél  több  területen  várjuk  majd  a  résztvevők 
hozzászólásait és írásbeli észrevételeit. 
A minőség fejlesztése az egészségügyben közös ügyünk!

Főbb témák:
• Országos minőségfejlesztési tervek, lehetőségek;
• Szervezeti szinten megvalósuló minőségfejlesztése;
• Klinikai audit projektek.

További információk, és a jelentkezési lap letölthető: www.nk.unideb.hu. honlapról a „Hírek, 
események” pont alatt. 
Érdeklődni lehet: Dr. Gődény Sándor (telefon: 30 9437 –914; e-mail: s.godeny@sph.dote.hu. )

mailto:s.godeny@sph.dote.hu
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

• A jelentkezési lapot személyenként kérjük kitölteni és azt a jelentkezési lapon feltüntetett címre 

visszaküldeni! 

• KÉRJÜK, HOGY AZOK IS töltsék ki a jelentkezési lapot, akik korábban már jelezték részvételi 

szándékukat!

• Jelentkezési határidő: 2009. május 10. 
A jelentkezési határidő után beérkezett jelentkezések esetén, a tájékoztatóban szereplő szolgáltatásokat 

csak korlátozott létszámban tudjuk teljesíteni! 

Az előzetes jelentkezések számától függően lehetőség van a konferencia helyszínén történő 

jelentkezésre is.

• A kitöltött „Számla kiállítást kezdeményező adatlapot” Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi Osztály (4032 Debrecen, Nagyerdei 

körút 98.) címére visszapostázni és a másolatot a regisztrációnál kérjük leadni. Azonos számlázási 

cím esetén elegendő egy adatlap kitöltése, melyen a résztvevők által megrendelt részvételi díjak 

ÖSSZEGE szerepel.

• A visszaérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatás szerint küldjük a számlánkat, a 

jelentkezés visszaigazolásával együtt.

• Fizetés határideje: a számla dátumától számított 8 nap.

• A szállodai helyek elosztásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe. A szállásdíj fizetése a 

szállodákban történik. 

• Lemondást kizárólag írásban fogadunk el május 15-ig.

• A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját akkor is ki kell fizetni, ha azokat nem 

vette igénybe.

• 2009. május 15-19. között beérkezett lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás 30%-át 

szükséges befizetni. Ezt követően, a megrendelt szolgáltatás TELJES összegéről számlát 

küldünk.

Konferencia részvételi díjai
Egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)* 2 napra**: 18000 Ft

1 napra:     11000 Ft
Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)* 2 napra**: 21000 Ft

1 napra:     13000 Ft
Egészségügyi intézményben dolgozóknak ebéddel 2 napra**: 26000 Ft

1 napra:     15000 Ft
Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak ebéddel 2 napra**: 29000 Ft

1 napra:     17000 Ft
Fogadás (2009. május 21.) 6000 Ft / fő
Főiskolai, egyetemi hallgatóknak Ingyenes
*Az alap részvételi díj magában foglalja az előadások írásos összefoglalóját és a szünetben felkínált 
aprósüteményt, kávét, frissítőket.

A részvételi díjat AFA nem terheli!
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Thermal Hotel

Cím: Debrecen, Nagyerdei park 1. 

Telefon: 06 52/514-111

Árak: 1 fő (2 ágyasban): 19.900 Ft/éj ; 2 fő (2 ágyasban): 23.900 Ft/éj

 

Péterfia Panzió

Cím: Debrecen, Péterfia u 37/B. 

Telefon: 06 52/418-246, 06 70/395-8197

Árak: 9500 Ft/ éj

 

Centrum Panzió

Cím: Debrecen, Péterfia u. 37/A. 

Telefon: 06 52/416-193, 06 52/442-843)

Árak: 1 ágyas: 10.100 Ft/éj, 2 ágyas: 13.500 Ft/éj


