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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2009. 

DEMIN IX. 
HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? 

(A MINŐSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK HATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE) 
 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ÉS VISSZAJELZÉS 
A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Iskola, 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. Az eredményes fejlesztések érdekében minél több területen várjuk az érdeklődők 
hozzászólásait és írásbeli észrevételeit. 
 

Tervezett főbb témák1: 
• Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál (TÁMOP 

6.2.6.) 
• Monitoring rendszer és értékelési eszköz kialakítása az egészségügyi reformintézkedések az 

ellátás minőségére gyakorolt hatásainak elemzésére, 
• Egészségfejlesztési programok akkreditációs rendszere; 
• Minőségmenedzsment fejlesztése az egészségügyben; 
− Minőségirányítás – ellátási szintek; 
− Integrált minőségirányítás; 
− Mit a tanúsítás értéke az egészségügyben? 
− Szakmai eljárásrendek fejlesztése, értékelése; 
− Minőségügyi vezetők kompetenciájának fejlesztése; 
• A külső és a belső klinikai audit fejlesztése; 
− Klinikai audit projektek: cholecytectomia, tonsillectomia, akut koronária szindróma, 

asszisztált reprodukció (IVF) 
• Egyebek 

 
Konferencia részvételi díja* 
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 
Főiskolai, egyetemi hallgatóknak Ingyenes 

 
*Tartalmazza: a konferencia kiadványt és a szünetekben feltálalt süteményt, frissítőket, kávét. 
Nem tartalmazza az ebéd és a fogadás költségeit. 
 

A részletesebb második tájékoztatót, számlázási címet és az előzetes programot  
április második felében küldjük el a visszajelzést küldőknek! 

                                                           
1 Igények szerint a főbb témák még változhatnak 
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VISSZAJELZÉS 
(DEMIN IX. KONFERENCIA) 

 
A konferenciáról további tájékoztatást kérek: 

Választ 2009. április 10-ig az alábbi címre kérjük küldeni: s.godeny@sph.dote.hu 
 
Név:  

 
Munkahely:  

 
Telefon:  

 
e-mail cím:  

 
A fő témákhoz hozzá 
szeretnék szólni (3 perc) 

Fő téma megnevezése:  

A konferencián előadást 
szeretnék tartani.  
(10 perc)* 

Cím:  

 
* A beküldött előadásokat a szervező bizottság véleményezi, és elfogadásukról visszajelzést küldünk. 
 
 
 
 
 


