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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2010. 

(DEMIN X.) 

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ 

EGÉZSÉGÜGYBEN  
JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA AZ ÉRDEKELTEK SZÉLESKÖRŰ 

BEVONÁSÁVAL 
 

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 tizedik tudományos konferenciáját.
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Konferencia időpontja: 2010. május 20-21. 

Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 

 

Magyarországon az egészségügyi közkiadások GDP arányos csökkenése és az egészségi állapot 

romlása következett be.  

A egészségügyi kiadások arányának elmaradása az OECD országok átlagától a magyarországi 

népegészségügy kedvezőtlen mutatóival párosul. 

Az egészségi állapot helyzetét jelzi, hogy 2007-ben Magyarországon a születéskor várható 

élettartam csak 73,3 év volt, szemben az OECD országokban megfigyelt 79 évvel. Magyarország 

adatainál csak Törökországban alacsonyabb a születéskor várható élettartam (OECD, 2009). 

Mivel az egészségügyi közkiadások az elkövetkező években várhatóan nem növelhetők, különösen 

fontos kérdés, hogy ebben a helyzetben milyen stratégiával lehet kezelni azt a gazdasági és 

társadalmi kihívást, hogy a romló egészségügyi finanszírozás mellett Magyarország lakosságának 

egészségi állapotában ne következzen be további romlás, illetve ezen stratégián belül a 

minőségszemléletnek, a minőségmenedzsmentnek milyen szerepe lehet? 

A DEMIN X. – folytatva a korábbi konferenciák témáit - azokkal a minőségügyi kérdésekkel 

kíván foglalkozni, amelyek az eddigi minőségügyi tevékenységek fejlesztésével, a rendelkezésre 

álló erőforrások átcsoportosításával, a jelenlegi struktúrák, folyamatok összehangolásával, új 

struktúrák, folyamatok bevezetésével, működtetésével, rendszeres monitorozással, és az 

eredmények folyamatos értékelésével biztosítják az egészségügyi ellátórendszer 

eredményességének, hatékonyságának, biztonságának, továbbá a minőségügyi tevékenységek 

társadalmi kihatásának és a lakosság egészségi állapotának javítását.  

 

A DEMIN X. végső célja olyan javaslatok megfogalmazása, az érdekeltek széleskörű 

bevonásával, amely alapját jelentheti az új kormányzat minőségügyi stratégiának az egészségügyi 

ellátás területén. 
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 A KONFERENCIA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMKÉNT TÖRTÉNŐ AKKREDITÁCIÓJA 

FOLYAMATBAN. 
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A konferencia fő témái
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 Minőségirányítás fejlesztése az egészségügyben 

 Alapellátás minősége, foglalkozás-egészségügy 

 Járóbeteg szakellátás minősége 

 Fekvőbeteg ellátás minősége 

 Az ellátás eredményessége, biztonsága 

 Finanszírozás, költséghatékonyság, minőség és fenntarthatóság  

 Minőség az egészségügyben - az érdekelt felek szempontjai, betegjogok, betegoktatás 

 

Kerekasztal 

 Az egészségügyi minőségfejlesztés stratégiája 

 következtetések,  

 javaslatok 
 

Minden fő témát felkért előadók ismertetnek. A felkért előadók előzetesen egyeztetett szempontok 

szerint tárgyalják a terület erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, lehetséges veszélyeit. 

Meghatározzák a prioritások és a szükséges erőforrásokat. 

 

 

Az egészségügy minőségének fejlesztése közös ügyünk. A fejlesztési stratégia helyes 

irányának meghatározása érdekében ezért minél nagyobb számmal várunk minden 

érdeklődőt, az érdekelt felek aktív részvételét, írásbeli és szóbeli javaslatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ) 
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 Lásd még előzetes programot. 

Motto: 

„A minőség az egészségügyi ellátás lényegi és nélkülözhetetlen összetevője, és a mennyiségi és költség 

mutatók mellett minden egészségügyi ellátó tevékenység normális jellemzője. 

 (Miniszteri Bizottság R (97) 17 számú ajánlása)
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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2010. 

(DEMIN X.) 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

(Második tájékoztató) 

 A jelentkezési lapot személyenként kérjük kitölteni. 

 Azonos számlázási cím esetén elegendő egy Számla kiállítást kezdeményező adatlap 

kitöltése, melyen a résztvevők által megrendelt részvételi díjak ÖSSZEGE szerepel. 

 A Jelentkezési lapot és a Számla kiállítást kezdeményező adatlapot EGYÜTT a DEOEC 

Népegészségügyi Iskolába kérjük postai úton, faxon vagy e-mailben eljuttatni. 

 A Jelentkezési lap és a Számla kiállítást kezdeményező adatlap visszaküldésének határideje: 

2010. május 15.  
A jelentkezési határidő után beérkezett jelentkezések esetén, a tájékoztatóban szereplő 

szolgáltatásokat csak korlátozott létszámban tudjuk teljesíteni!  

 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 már kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját akkor is ki kell fizetni, ha 

azokat nem vette igénybe. 

 2010. május 15-19. között beérkezett lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás 70%-át 

utaljuk vissza. Ezt követően, a megrendelt szolgáltatás visszafizetése nem áll 

módunkban. 

 Az írásos jelentkezések számától függően lehetőség van a konferencia helyszínén történő 

jelentkezésre is. Ebben az esetben csak a részvételt tudjuk biztosítani, kiegészítő 

szolgáltatások nélkül. 
 

DEMIN X. részvételi díjai 
Egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)* 1 napra: 12000 Ft, 2 napra: 20000 Ft,  

Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)* 1 napra: 13000 Ft, 2 napra: 22000 Ft,  

Egészségügyi intézményben dolgozóknak ** 1 napra 16500 Ft, 2 napra 29000 Ft  

Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak ** 1 napra 21000 Ft, 2 napra 31000 Ft  

Egészségügyi intézményben dolgozóknak *** 35000 Ft 

Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak *** 37000 Ft 

Főiskolai, egyetemi hallgatóknak **** Ingyenes  
 

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

ebéd és a fogadás költségeit. 

** Tartalmazza az ebédet 

*** Tartalmazza: 2 napra az ebédeket és a fogadás díját 

**** Csak az előadások látogatása biztosított. 

 

A részvételi díjat AFA nem terheli! 
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DEMIN X. 
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

 

Ajánlott szállások 

 

Centrum Panzió: 

http://www.panziocentrum.hu/ 

Tel: 0652/416-193,  

Debrecen, Péterfia u. 37/a 

Árak:  

1 ágyas szoba: 8200 Ft/ éj  

2 ágyas szoba: 10500 Ft/éj  

 

Péterfia Panzió: 

http://www.peterfiapanzio.hu/ 

Tel: 0652/418-246; 0652/423-583,  

Debrecen Péterfia u. 37/b 

Árak:  

1 fő: 8200 Ft/éj  

2 fő: 9600 Ft/éj  

 

Minerva Panzió: 

http://www.minervapanziodebrecen.hu/ 

Tel: 0652/531-363,  

Debrecen, Kossuth u. 59. 

Árak:  

1 ágyas: 7500 Ft/éj  

2 ágyas: 9500 Ft/éj  

 

 

Egyéb szálláslehetőségek és Pünkösdi ajánlatok 

 

http://www.debrecen-szallas.hu/ 

http://szallas.hu/Debrecen 

http://szallasitthon.hu/csomag/459/aquaticum-termal-es-wellness-hotel-debrecen-punkosdi-ajanlat 

http://szallasitthon.hu/csomag/499/hotel-divinus-debrecen-punkosdi-ajanlat 

 

 


