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MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ
DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2015.
(DEMIN XV.)
MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN
A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 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 tizenötödik tudományos konferenciáját és továbbképző tanfolyamát.
A rendezvény időpontja: 2015. május 27-29.
A rendezvény helyszíne: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)
A DEMIN XV. – folytatva a DEMIN XIV. 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, a szervezetek és az egészségügyi gyakorlat eredményességét, biztonságát és
hatékonyságát.
A DEMIN XV. OFTEX-en akkreditált továbbképzés, melyre naponként is lehet jelentkezni.
A szabadon választott továbbképzésért – vizsga esetén - orvosoknak és gyógyszerészeknek naponként
16 kredit, összesen 48 kredit adható.
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet 6. § (1) bekezdés szerint három napos részvétel esetén 18 továbbképzési pont adható.
FŐ TÉMÁK:
1. NAP
• A minőségirányítás aktuális helyzete Magyarországon.
• EN 15224 szabvány alkalmazásának lehetőségei
Kerekasztal: Ritkabetegségek, laborbemutatóval.
2. NAP
• Minőségbiztosítás a sürgősségi ellátásban
• Minőségbiztosítás az alapellátásban I.
• A BELLA standardok bevezetésének tapasztalatai
3. NAP
• Minőségbiztosítás – gyógyszerbiztonság egyes kérdései
• Minőségbiztosítás az alapellátásban II.
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Magyarország jelen egészségügyi helyzetből fakadó minőségi problémák, a minőségpolitikai tervek, a
minőségügyi feladatok megismerése, a szakmai ellátás helyes gyakorlatának egyeztetése, a fejlesztés
irányának meghatározása és a minőségszemlélet megteremtése közös ügyünk, ezért minél nagyobb
számmal várjuk az érdeklődők jelentkezését.
Második tájékoztató, előzetes program és jelentkezési lap letölthető: www.demin.hu honlapról.
Érdeklődni lehet: Dr. Gődény Sándor (telefon: 30 9437 –914; e-mail: godeny.sandor@sph.unideb.hu)
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DEMIN XV. RÉSZVÉTELI DÍJAI
3 napos kreditpontos továbbképzés díja*
2 napos részvétel*
1 napos részvétel*
Napijegy (nem az egészségügyben dolgozóknak)*
Levelező képzésre járó hallgatóknak**
Nappali képzésre járó hallgatóknak **

32.000 Ft + 27 % AFA
24.000 Ft + 27 % AFA
15.000 Ft + 27 % AFA
20.000 Ft + 27 % AFA
25 %-os kedvezmény
Ingyenes

*Tartalmazza: a DEMIN XV. Kiadványát, a szünetekben feltálalt süteményt, frissítőket, kávét és a
délben felszolgált szendvicseket.
** Csak az előadások látogatására jogosult.

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA A MELEG EBÉD ÉS A FOGADÁS
KÖLTSÉGEIT!

EGYÉB DÍJAK
A rendezvény helyszínén lehetőség van meleg étel fogyasztására is.
Ennek igényét a jelentkezési lapon kérjük külön feltüntetni, egyébként csak szendvics ebédet
tudunk biztosítani.
A rendezvény első napján fakultatív svédasztalos vacsorát szervezünk.
MELEG EBÉD+ ÜDÍTŐ + KÁVÉ: 3630 Ft+ 27 % ÁFA / fő / nap
SVÉDASZTAALOS VACSORA ITALFOGYASZTÁSSAL: 6040 Ft + 27 % ÁFA / fő
A rendezvényen való részvételt, a meleg étkezést és a vacsora igényét a jelentkezési lapon
kérjük feltüntetni.
Az étkezésekről a Barabás Étterem (4024 Debrecen Vár u. 11. Tel: 52/502-220 fax:
52/502-230) ad számlát.
A meleg ebéd és a svédasztalos vacsora menüjét lásd: www.demin.hu
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DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK – 2015.
(DEMIN XV.)
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, az étkezés igénnyel
EGYÜTT a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetébe kérjük
postai úton (4028 Debrecen, Kassai út 26.),
VAGY
faxon (52-460195)
VAGY
e-mailben (godeny.sandor@sph.unideb.hu; godenysandor@gmail.com) eljuttatni.
Utóbbi esetben javasolt a jelentkezési lap elektronikus kitöltése, majd a kinyomtatott példány
aláírása és pecséttel való ellátása és pdf formátumba történő beszkennelése.

•

A MÁSODIK jelentkezési lap és a Számla kiállítást kezdeményező adatlap visszaküldésének
határideje: 2015. május 15.

•

A visszaérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatás szerint küldjük a számlánkat, a
jelentkezés visszaigazolásával együtt.

•

Fizetés határideje: a számla dátumától számított 8 nap.

•

A szállodai helyeket egyénileg kérjük intézni, 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 vették igénybe.

•

2015. 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.
KREDIT PONTOT ORVOSOKNAK CSAK SIKERES VIZSGA ESETÉN TUDUNK ADNI!
SZAKDOLGOZÓKNAK CSAK HÁROM NAPOS RÉSZVÉTEL ESETÉN
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DEMIN XV.

Ajánlott szállások
Postás Üdülő-Hotel
cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 66.
tel: 52/412-044
Fax: 52/418-250
e-mail: mailto:postas.udulo.debrecen@posta.hu
web: http://postasudulo.5mp.eu/web.php?a=postasudulo
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
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
Némethy Panzió
cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 50.
tel: 52/444-480
email: info@nemethypanzio.hu
web: www.nemethypanzio.hu
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

