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4. CÍM 

Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása 

A minőségügyi rendszer 

 

119. § (1) A minőségügyi rendszer célja az egészségügyi 
szolgáltatások minőségének biztosítása. 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 



121. § (1) Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi 
rendszer működését, amelynek célja 

•  a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak 
megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését 
is, 

•  b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, 

•  c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése, 

•  d) a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés és a saját 
követelményrendszer fejlesztése, 

•  e) a betegek jogainak, igényeinek és véleményének figyelembe vétele, valamint 

•  f) hatékony és biztonságos munkavégzést támogató környezet biztosítása belső 
követelményrendszer fejlesztése során. 

A belső minőségügyi rendszer  
 



• Akinek a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján van működési 
engedélye, vagyis szakápolást működtet a bentlakásos intézményben, 
arra vonatkozik az Eü. törvény! 

• A belső minőségügyi rendszer működtetése kötelező! 

• A külső értékelő általi elismertetés (tanúsítás/akkreditáció) önkéntes. 

Ki számít egészégügyi szolgáltatónak? 



(2) A belső minőségügyi rendszer magában foglalja 

•  a) a betegellátási és háttérfolyamatok biztonságos, eredményes és hatékony szabályozását és működtetését, 

•  b) a szükséges erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás biztosítását, 

•  c) az egészségügyi és működési dokumentumok kezelési rendjének kialakítását és működtetését, 

•  d) a felelősségi szintek és hatáskörök meghatározását és gyakorlati alkalmazását, 

•  e) a panaszok szabályozott kezelését, 

•  f) a betegoktatás és tájékoztatás rendjének kialakítását és alkalmazását, 

•  g) az elégedettségi vizsgálatok kialakítását és alkalmazását, 

•  h) a kommunikációs irányok és módszerek meghatározását és gyakorlati alkalmazását, 

•  i) a szakmai irányelvek alkalmazásának, bevezetésének rendjét és a helyi szakmai ellátást szabályozó 
dokumentumok kialakítását és gyakorlati alkalmazását, 

•  j) a betegbiztonsággal összefüggő kockázatok, a nemkívánatos események áttekintését, elemzését, értékelését és a 
megelőző intézkedések megfogalmazását, 

•  k) szakmai mutatók meghatározását és alkalmazását, 

•  l) az a)–k) pontban foglaltak rendszeres nyomon követését és értékelését, valamint a szükséges javító intézkedések 
megfogalmazását. 

 

A belső minőségügyi rendszer (folyt.) 
 



• Az egészségügyben már van jól kialakított rendszere és 
hagyománya 

• A szociális szolgáltatás sok tekintetben hasonlít az egészségügyi 
szolgáltatásra 

• Léteznek jól használható keretrendszerek, eszköztárak, 
adaptálható megoldások 

• Vannak specifikus képzések 

Jó hír 



• Minőségmenedzsment megújító képzés (25 óra) 

• https://semmelweis.hu/emk/szocialis-vezetokepzo-
tudaskozpont/oktatas-2-2/szocialis-vezetokepzes/megujito-
kepzes/ 

 

• Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szakirányú 
továbbképzés (3 félév) 

• https://semmelweis.hu/emk/oktatas/szakiranyu-
tovabbkepzeseink/jelentkezes-mbm/  
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Miért jó? 



• Szabályozott működés, kiszámíthatóság 

• Vezetői eszköztár része 

• Tényeken alapuló döntéshozatal elősegítése 

• Belső vakság kivédése, a saját működés objektív megítélése 

• Szervezeti kultúra fejlesztése 

 

A belső minőségügyi rendszer működtetésének haszna 



Kötelezettség vs. lehetőség 



Értékelvű működésmód – igénybevevő-orientált szolgáltatások  

Növekvő elvárások, minőség iránti igény megjelenése           igénybevevők
                                 hozzátartozók 

Versenyelőny  

Szakemberek elköteleződése, fejlődés, fejlesztés iránti igény 

Fenntartói elvárások, hatékonyabb erőforrás-felhasználás és  

   ellenőrizhetőség 

Összehasonlíthatóság  

 

 

Lehetőség? Miért érdemes élni vele? 



A szociális szolgáltatások minőségének 
dimenziói (Donabedian modell alapján) 
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Hozzáférhetőség  
Demográfia, 

szociokulturális jellemzők,  

Rendszer sajátosságai  Ellátott sajátosságai  

Épületek, 

Eszközök, 

Személyzet 

Szakképesítés 

Szabályok 

Működési rend  
 

Tervezés, 

Szervezés, 

Végrehajtás, 

Szakszerű, 

Hatásos,  

Hatékony  

Időszerű,  

Etikus  
 

Életminőség 

Egészségi állapot 

Társas 

kapcsolatok, 

Önértékelés, 

Önellátás   

Elégedettség 

Képessé tétel  

Inklúzió 

Biztonságosság   



JOBBAN, JOBBAT 

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ALAPGONDOLATA 

 

                                                 AZT KAPUNK, 

                                                 AMIT ELVÁRUNK 

 

Az intézménnyel szemben elvárást támasztanak 
 szolgáltatások felhasználói 
 az intézmény fenntartója 
 a munkatársak 

azaz az intézmény PARTNEREI 

 

Q ═ 



• középpontjában a minőség áll,  

• a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul  

• hosszú távú sikerekre törekszik az igénybevevő elégedettségének, 
valamint a szervezet összes tagja és a társadalom hasznának 
figyelembevételével 

 

Minőségmenedzsment - partnerközpontúság 



• Vevőközpontúság 

• Elkötelezett vezetés  

• Munkatársak elkötelezettsége  

• Folyamatos javítás 

• Változtatásra való hajlandóság  

 

Filozófiája  
 



Minőségfejlesztés logikája - PDCA-ciklus 



Team munka   

• Fejleszti a szervezeti kultúrát  

• Felelősség és munka vállalása a szervezet céljainak megvalósításáért 

• Bizalom, megbízhatóság és elkötelezettség a szervezet iránt  

• Mindenki gondolkozik  

• Csapatépítő és lelkesítő hatás  

 

Folyamatos fejlesztés 

• Javaslatok kidolgozása a problémák megoldására 

• Javaslatok folyamatok javítására  

• Aktív részvétel  a megvalósításban   

 

Partnerközpontúság hatása a szervezetre I. 



Kommunikáció 

• Ösztönzi az eltérő vélemények megfogalmazását  

• Erősíti az őszinte, nyílt kommunikációt  

• Elősegíti a sikeres és eredményes kommunikációt 

 

Szervezeti kultúra  

• Hiba, mint kincs  

• Nőtt a dolgozók javítással, fejlesztéssel kapcsolatos igénye, tudása  

• Hibáztatás kultúrája helyett a problémamegoldás kultúrája  

• Felelősségvállalás, bevonódás  

• Elköteleződés a szervezet céljai mellett 

 

           Hosszú távon javítja az intézmény hírnevét! 

 

Partnerközpontúság hatása a szervezetre II. 



Minőségbiztosítás és értékelés 

a szolgáltatásfejlesztés motorja 

 

    Értékelés        elértük-e a kitűzött célokat? 

    Minőség          az elért célokhoz milyen elégedettség       

                            társul, teljesültek-e partnereink    

                            elvárásai? 

 



A minőségügy/minőségirányítás a vezetői eszköztár része 

A dolgozók bevonásának, motiválásának, megtartásának egyik 

eszköze  

Fontos eszköz ahhoz, hogy pontos, megalapozott ismereteink 

legyenek az intézmény működéséről 

 

Főbb üzenetek 



„Amennyiben valóban elkötelezettek vagyunk a minőség fejlesztésében, 

szinte minden minőségfejlesztési mechanizmus működni fog. Ha nem, 

akkor a legelegánsabban felépített módszer is csődöt fog mondani."  

                                                                 

               Avedis Donabedian 

 



Köszönjük a figyelmet! 


