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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2011.
(DEMIN XI.)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ 
EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

(MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ)
A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Iskola és 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 tizenegyedik tudományos konferenciáját.

Konferencia időpontja: 2011. június 2-3.
Konferencia helye: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

A konferencia továbbképző tanfolyamként történő utóakkreditációja folyamatban. 
Várható kredit: 10

A DEMIN XI. – folytatva a DEMIN X. témáit - azokkal a kérdésekkel kíván foglalkozni, amelyek az 
eddigi minőségügyi tevékenységek fejlesztésével, a rendelkezésre álló erőforrások átcsoportosításával, 
új struktúrák, folyamatok kialakításával, 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. 
Ebben meghatározó szerepe van a szociális ellátás és az egészségipar minőségének is.
Az egészségügy és azok határterületeinek fejlesztése közös ügyünk. Magyarország jelen egészségügyi 
helyzetből  fakadó  minőségi  problémák,  az  egészségpolitikai  tervek  megismerése,  a  minőségügyi 
feladatok helyes irányának egyeztetése, a tapasztalatok átadása, a közös gondokozás érdekében minél 
nagyobb számmal várunk minden érdeklődőt.

A konferencia fő témái:
• Vezetés-minőség
• Szervezeti minőségfejlesztés
• Népegészségügyi szervezeti rendszer átalakítása, alapellátás, egészségvédelem
• Szervezeti hatékonyság biztonsága az adat- és információvédelem támogatásával
• Egészségipar
• Sürgősségi ellátás minősége

Tájékoztató, jelentkezési lap és az előzetes program letölthető: www.demin.hu honlapról. 
Érdeklődni lehet: Dr. Gődény Sándor (telefon: 30 9437 –914; e-mail: proqaly@gmail.com

mailto:proqaly@gmail.com
http://www.demin.hu/
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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2011.

(DEMIN XI.)
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

• 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 (4028 Debrecen, Kassai út 26.), faxon (52-460195) 
vagy e-mailben (proqaly@gmail.com) eljuttatni.

• A Jelentkezési lap és a Számla kiállítást kezdeményező adatlap visszaküldésének határideje: 2011. 
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.

• 2011. 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.

• A konferencia kredit pontjának meghatározása folyamatban.

DEMIN XI. részvételi díjai
Egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)* 1 napra: 12000 Ft+ AFA, 2 napra: 20000 Ft + AFA
Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak (alap)*1 napra: 14000 Ft+ AFA, 2 napra: 24000 Ft+AFA 
Egészségügyi intézményben dolgozóknak ** 1 napra 18000 Ft+AFA, 2 napra 32000 Ft + AFA
Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak ** 1 napra 23000 Ft+AFA, 2 napra 33000 Ft +AFA
Egészségügyi intézményben dolgozóknak *** 38000 Ft+AFA
Nem egészségügyi intézményben dolgozóknak *** 40000 Ft+AFA
Főiskolai, egyetemi hallgatóknak **** Ingyenes 

*Tartalmazza: a konferencia kiadványt és a szünetekben feltálalt süteményt, frissítőket, kávét. Nem tartalmazza az 
ebéd és a fogadás költségeit.
** Tartalmazza:  a konferencia kiadványt és a szünetekben feltálalt süteményt, frissítőket, kávét, az ebédet
*** Tartalmazza: a konferencia kiadványt és a szünetekben feltálalt süteményt, frissítőket, kávét, két ebédet és a 
fogadás / szociális program díját
**** Csak az előadások látogatása biztosított.
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DEMIN XI.
Ajánlott szállások

1. Péterfia Panzió
cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 37/B 
tel: 52/418-246 
fax: 52/423-582 
mobil: +3670/617-2961 
web: www.peterfiapanzio.hu

Szobaárak:
1 ágyas: 8.200 Ft / éj 
2 ágyas: 9.600 Ft / 2 fő / éj 
3 ágyas: 11.000 Ft /3 fő /éj 

2. Centrum Panzió
cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 37/A 
tel: 52/416-193 
fax: 52/442-843 
email: debrecen@panziocentrum.hu
web: www.panziocentrum.hu

Szobaárak:
1 ágyas: 8.200 Ft / éj 
2 ágyas: 10500 Ft./ 2fő / éj 
apartman (3-4 fő): 11.700 Ft / éj 

3. Némethy Panzió
cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 50. 
tel: 52/444-480 
email: info@nemethypanzio.hu
web: www.nemethypanzio.hu

Szobaárak:
1 ágyas: 7.200 Ft / éj 
2 ágyas: 9.400 Ft / 2 fő / éj 
franciaágyas: 9.400 Ft / 2 fő / éj 
3 ágyas: 13.600 Ft / 3 fő / éj 

4. Sport Hotel Debrecen
cím: 4032 Debrecen, Oláh G. u. 5. 
tel: 52/514-444 
fax: 52/514-445 
mail: sporthotel@sportcentrum.hu
web: www.dbsporthotel.hu

Szobaárak:
1 ágyas: 10.700 Ft / éj 
2 ágyas: 14.500 Ft / 2 fő / éj 

http://www.dbsporthotel.hu/
mailto:sporthotel@sportcentrum.hu
http://www.nemethypanzio.hu/
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