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Min6s6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizottsdg
beszfmol6j a a Semmelweis Egyetem min6s6gfejleszt6si munkdj 6rrf l

SzMSz 2s. S (11)

A Min6s6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizottsrlg (MMB) a 2016. december l4-6n
megtartott til6s6n elfogadta a 2016. 6vi besz6mol6t, melyet a Szenhtus a 712017. (I.26.)-i
hat6r o zatdval tudom6sul vetL

Az MMB 6ltal meghathrozott egyetemi minosdgc6lokat a Min6s6gfejleszt6si Tan6cs 2017.

februar 28-6n elfogadta 6s a vezet6sdg j6v6hagyta. A szervezeti egys6geknek ezt kdvet6en

miircius 29-ig kellett elk6sziteni saj6t min6s6gc6Ijaikat. Az idei 6vben is tdreksziink arra,

hogy az egyetemi min6s6gc6lok Kari, Egyetemi felso vezetli szinten keriiljenek
meghathroz6sra, el6segitve a hat6lyos Int6zm6nyfejleszt6si Terv v6grehajthsdt.

2017. febru6r 28-6n a Min6s6gfejleszt6si Tandcs elfogadta a min6s6gkhnyit6s altal
meghathrozott elozo evi beszhmol6kat, melyek a Min6s6gbiztosit6si Osztilly alhonlapjSn is

el6rhetok.

Az egyetemet tanrisft6 szewezet 2017. m5rciusban v6grehajtotta a megrijit6 auditot, mely
eredm6nyesen z6rult. Megfogalmazhsra ker0lt 7 enyhe nem-megfele16s6g 6s sz6mos

int6zked6si javaslat, melyek mindegyik6re a felel6sdk, hat6rid6k megjel<i16s6vel int6zked6st

kezdem6nyezttink.

A nem-megfelel6sdgek 6rintett6k az oktat6s, kutat6s, betegell6t6s folyamatait. A hib6k
elsodleges oka a nem teljes kord szabilyozSs, ill. a szabillyok be nem tart6sa volt.

A nem-megfelel6sdgekre hozott int6zked6sek v6grehajt6s6nak 6llapotar6l 2017. szeptember

30-ig besz6moltunk a tanrisit6nak, a kdvetkez6 r6szjelentdst 2018. januhr 20-ig kell
meskiildeni.
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Az idei 6vben a - tobb 6ve hriz6d6 - Minosegbiztositdsi Oszt6ly letszitminak boviil6se

megval6sult. 2017 szeptember5tlI a Min6sdgbiztosit6si Osztilly letszilma 4 fore emelkedett. A
letszitmb6vtil6ssel az egyetem integritSst s6rt6 esem6nyk6nt rcgisztrillt kockinatra hozott
int6zked6s megval6sult.

A kdt munkatdrs felvdteldvel lehet6s6g nyilt munkamegoszt6sra, mellyel a szewezeti
egys6gek segit6se rendszeress 6 v 6lhat.

C6l: a MlR-vezetbk, megbizottak min6sdghdnyithsi munk6j6nak segit6se a szal<rnai munka

szinvonalfinak emel6se annak 6rdek6ben, hogy m6rhet6, 6rtdkelhet6 integr6lt ir6nyit6si
rendszer (IIR) mrikddj dn.

2017 . szeptember 27 -6n a min6s6gir6nyit6si vezet6knek/megbizottalaak tdjdkoztat6st adtunk

az IIR dokument6ci6s rendszerben vinhat6 tewezell vilItoztatfisokr6l, a bels6 audit

titemez6s6r6l, a kiemelt audit szempontokr6l, a vezet6s6gi 6tvizsg6l6sr6l.

Szeptember 19-6n 15 fo reszv6tel6vel bels6 auditor oktat6st tartottunk a k<izponti szewezeti

egys6gek 6s oktat6si int6zetek rdsz6re.

Szeptember 20-an 32 fo vett rdszt bels6 auditor oktat6son a Klinikai Kdzponlhoz tartoz6
szerv ezeli e gy s6 gekt6 1.

2017. okt6ber-november h6napokban hajtjuk v6gre a bels6 auditokat.

A bels6 audit terv elk6szit6s6ben, az auditok lebonyolit6s6ban a Minos6gbiztositdsi Osztilly
munkatilrsai is aktivan rdsztvesznek. A bels6 audit kdtelez6 elemei:

szewezetet mrikrid6st 6rint6 v6ltoz6sok (iigyrend)
elozo 6vi belso, kiils6 auditokon, hat6s6gi ellen6rz6seken feltirt nem-
megfelel6s6gekre (int6zked6sekre) hozott 6s bevezetett int6zked6sek hat6konys6ga
min6sdgc6lok megval6sitf s6nak dllapota.

Tovdbb folytatjuk a keresztauditdl6st, melynek v6grehajt6sakor egy m6sik klinika auditora is

r6sztvesz a k<jzcisen v6grehajtott bels6 auditon. A beerkezettjelentkez6sek, ig6nyek alapjfin a

beo szt6s elk6szft6 se a Min6 s6gbizto sft6si O sztilly feladata.

A kdzponti szervezeti egys6gek auditterv kialakitds6nak fontos szempontja az SzMSz-nek
megfelel6 rektor 6s kancellar irSnyitilsa al6tartoz6 feloszt6s. Ennek megfelel6en k6t audit terv
k6sziil. Tervez6skor figyelembe vessztik az auditdltteri.iletet 6s az auditor felk6sztilts6g6t.
Cel: az auditok szakmai szfnvonaltlnak emel6se.
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Az auditok teljessdg6t 6s hat6konys6g6t szolgdlja, hogy a Klinikai Kdzpont szervezeti

egys6gein6l, ahol a betegell6t6si folyamat 6tnyrilik a klinikahatilrokon (pl. preanalitikai

kdvetelm6nyek, perioperutiv betegellfltds, irjra6leszt6s), ott b6rmely 6rintett szewezeti egysdg

(klinika, intezet stb.) saj6t bels6 auditja 6rintheti a teljes folyamatot szewezeti hat6rokt6l
ftiggetleniil a konkr6t folyamat tekintet6ben.

Az energiahat6konysdgr6l sz6I6 2015. 6vi LVII. Tdrvdny rendelkezdseinek 6rtelm6ben

kialakit6sra keriilt az ISO 50001 energiair6nyft6si rendszer. Ennek megfelel6en 6talakitottuk
az egyetem min6s6g- 6s kcimyezetirhnyitdsi rendszer6t, 6s bevezet6sre keriilt az egyetem

integr6lt irrinyit6si rendszere, mely tartalmazza az ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 6s a
Magy ar E 96 szs6 gtgyi Ell5t6si Standardok e16ir6s ait.

AzEnergiafufinyitdsi rendszer (EIR) tanrisft6 auditja 2 fdzisbantcirt6nt. l. fazisdra20l6J1.l4-
15-6n, mig a 2. finisilra 2016. november 28. 6s december 6. koz<itt kertilt sor M el6zetesen

egyeztetett auditterv szerint. Az audit sordn felt6rt 3 db l6nyeges 6s 3 db enyhe nem-

megfelel6s6g r6szben koncepcion6lis elt6r6seket, m6s esetekben fondshiany miatti
hi6nyoss6gokat, illetve sztikds kapacit6sb6l eredo r6szleges feladatteljesit6st takar. A
hi6nyo ss6gok me gsziintet6s6re int6zked6seket hoztunk.

20t7 . szeptember 2l-en EIRbels6 auditor k6pz6sen: 21 fo sikeresen vizsgilzott.

EIR Bels6 audit: 2017. okt6ber 16-20. kcizcitt atewezetnek megfelel6en megt<irt6nt.

Az EIR feliilvizsg6lati auditj6ra november 20-23. kdzdtt keriil sor.

Szabfily oz6 dokumentum vdltozf sok, melyek 6rintett6k a Min 6s 6 gbizto sitisi O sztiiyt

Bels6 ellen6rz6s 6IIaI feltfirt szabiiyozatlans6g ok6n 2017. december 31-ig elklsz'jl az

egyetem Halottkezel6si Szabillyzata a ket patol6giai intezet 6s az igazsilgngyi intezet
16szv6tel6vel.

Klinikai Kdzpont betegell6t6 szervezeti egysdgeit 6rint6 egys6ges Hinfuend 6s

betegt6j6koztatSkialakf trisafolyamatbanvan.

C6l, hogy irfinymutat6st adjon a jogszabillyi elv6rdsoknak val6 megfelel6s 6s a bels6

mrikcid6si rend betegekre 6s Ifltogat6l<ravonatkoz6 elv6rSsok meghatfirozilsfra.

A 412016. sz. Rektori-kancell6ri kdrlev6l ir6nymutat6st nyfjt a Szervezeti 6s Mrikdd6si
Rendek egys6ges tartalommal, form6ban val6 elk6szit6s6re az oktatdsi. eg6szs6gi.igyi 6s egy6b

nem kozponti szewezeti egys6gek szitmira.
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A Kancelldri Kabinet, a Klinikai Kdzpont Kabinet 6s a Min6s6gbiztosit6si Osztilly
kdzremrik<idds6vel a Szewezeti 6s Mrik<id6si Rendek feliilvizsgfilathhoz a Jogi 6s Igazgatilsi

Foigazgat6s6g egysdges m6dszertank6nt - a szervezeti iigyrendek (SZR) kdtelez6 tartalmi
elemeit meghatfuozta.

Az int6zmdnyakkredithcio, mely az oktat6s Eur6pai Felsooktat6si Min6s6gbiztosit6si

Szovets6g (European Associationfor Quality Assurance in Higher Education) 6ltal elfogadott

,,A felsfiohatds minfs,lgbiztos[tdsdnak eurdpai sztenderdjei 6s irdnyelvei"-re (ESG)

figyelemmel, elv6r6sk6nt fogalmazza meg az intezeti 6s kari szintti 6ves 6n6rt6kel6s

vegrehajtdsht. Az oktat6 intezetek ESG-nek va16 megfelel6s 6s 6rt6kel6s egys6ges

szempontrendszerdnek kialakit6sa 6rdek6ben a Min6s6gbiztosft6si Osztilly oktat6si team

letrehozilsdtkezdem6nyezte,melyremeghivtaatemitban j6ratoskoll6g6kat.

A c6l: olyan egyetemi szintri oktat6si elj6r6s kialakit6sa, mely tartalmazza az egyetemre

adaptillt fentebb emlitett standard rendszer elv6r6sokat. Ennek egyik fontos eleme az intezeti
6ves 6ndrt6kel6s vdgrehajtrisa, mely az oktatds, kutat6s, alkot6munka szinvonalilnak, az

intlzet mtikrid6s6nek (rin)kritikus elemz6se 6s jellemz6se, drtdkeinek megmutatdsa,

probl6m6inak felthrilsa, az int6zm6nyfejleszt6s kdvetkez6 l6p6seinek megtewezds6hez

sziiks6 ge s rcndszer ezett inform6c i 6k d s sze gytij t6 s e.

El6gedetts6gm6r6sek

A Min<is6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizottshg kor6bban megfogalmazott

min6s6gfejleszt6si c6Ijai kdziil a betegek kdr6ben vdgzelt el6gedetts6g m6r6s, 6s az oktat6k
hallgat6i 6rt6kel6se rendszeressd t6tele megval6sult. A klinikdkon, illetve karokon egys6ges

szerkezetri 6s dsszehasonlit6 teljesftm6nymutat6k kertiltek gyakorlati alkalmazSsra. Az
6rt6kel6s a kari vezet6s feladata, az eredmdnyrol k6sziilt besz6mol6t a Min6s6gfejleszt6si

Tandcs tfirgyalja.

Betegel6gedetts6gi informtici6k gyors, hat6kony gytijt6s6re a Min6s6gbiztosft6si Oszt6ly

k<izremrikdd6s6vel korszeni 6s rijszeni m6dszerek (telefon, t6blag6pek) alkalmazdsdt

teszteljtik.

A pilot vizsghlatban k6t klinika mellett k6t oktat6si szewezeti egysdg (Kar) is csatlakozott a

projekthez. A technikai felt6telek 6s a rendszer kialakit6sa a PiXrating kiils6 fejleszt6 c6g

kdzremrikddds6vel tdrt6nik.
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2018. 6vi tervek

A tanrisitott szervezeti egys6gek sz6ma jelenleg 88.

Elkdtelezttik magunkat amellett, hogy 2018-ban a Klinikai K<izpont minden egys6g6t

bevonjuk a tanrisit6s rendszer6be 6s ennek megfelel6entervezzik a felk6szft6siiket.

A min6s6gc6ljainkban azt is megfogalmaztuk, hogy a karokon folytat6djon, illetve v6ljon
teljess6 a min6s6gir6nyit6si rendszer bevezet6se, amely n6lki.il nem val6sithat6 meg a

rendszeres, azonos elvek ment6n v6grehajtott feladatell6t6s, fejleszt6s 6s a kdtelezetts6gek

szilmonk6r6se. A c6l az egyetem minden egysdg6re, funkci6j6ra kiterjed6 teljes koni
, minos6gbiztosit6si rendszer ki6pit6se, melynek el6nyeit a MAB Liltogat6 Bizottshg kordbbi
jelent6s6ben is tobb helyen megfogalmazta.

201 8-ban az alilbbi szervezeti egys6gek tanrisit6si eljdrhsdt tewezzijk:

Altalfnos Orvostudomdnyi Kar

1. Onkol6giai Kcizpont
2. Ortopddiai Klinika
3. Pszichi6triai 6s PszichoterdpiSs Klinika
4. Radiol6giai Klinika
5. Nukledris Medicina Krizpont
6. Stirgoss6giBetegell6t6 Osztfily
7. MellkasseblszetiKlinika
8. Anat6miai, Szdvet- 6s Fejl6d6starilntezel
9. K6r6lettanilntezet
10. KlinikaiKis6rletiKutat6Intezet
11. OrvosiMikrobiol6giailntezet
12. KlinikaiPszichol6giaiTansz6k
13. Kis6rletes 6s Seb6szeti Mtit6ttanilntezet
14. MR Kutat6 K<izpont
15. Idegseb6szetiTansz6k
16. Onkol6giai Tansz6k
t7. Traumatol6giaiTansz6k
18. N6peg6szsdgtanilntezet

1085 Budapest, Ull6i Ut 26.

Levelez6si cim:1428 Budaoest Pf. 2.

Tel.: (06-1) 459-1560
Fax: (06-1) 459-1561
E-mail: ofmi@semmelweis-univ. hu



Klinikai Kiizpont

19. Klinikai Kdzpont Kabinet
20. Szakmai Ir6nyit6si 6s Szervez6siFoigazgat6sdg

Gy6gyszer6sztudominyi Kar

21. D6k6ni Hivatal
22. GYTK gazdasdgifeladatait elllt6 szewezeti egys6g
23. Farmakognoziailntezet
24. Gy6gyszer6szetilntdzet
25. Gy6gyszer6szi K6miai Intezet
26. Gy6gyszerhat6stanilntlzet
27. Szerves Vegl.tani Intezet

Eg6szs6gtudomrinyi Kar

Alkalmazott Eg6szs6gtudomfnyi lnt0zet tansz6kei:

28. Apol6stan Tansz6k
29. FizioteritpiaiTanszek
30. Testnevel6si Csoport
31. Dietetikai6sT6plSlkoz6studom6nyiTansz6k
32. Oxiol6giai 6s Siirgoss6gi Ell6t6s Tansz6k
33. Sztil6szeti 6s N<igy6gydszati Ismeretek Tansz6k

E g6szs 6 gfej lesztdsi 6s Klinikai M6dszer tani lntflzet tansz6kei :

34. CsalidgondozdsiM6dszertaniTansz6k
35. Epidemiol6giai Tansz6k
36. Eg6szs6gtudom6nyiKlinikaiTansz6k

E g6szs 6 gii gyi Dia gno sztikai lnt0zet tansz6kei :

37. Szem6szeti Klinikai Ismeretek Tansz6k
38. K6palkot6 Diagnosztikai Analitikus 6s Orvostechnikai Tansz6k

Alap oztf E g6szs 6gtudomdnyi lnt0zet tansz6kei :

39. AlkalmazottPszichol6giaiTansz6k
40. Pedag6giai Csoport
41. Addiktol6giaiTansz6k
42. Morfol6giai 6s Fiziol6giai Tansz6k
43. T6rsadalomtudomrinyiTansz6k
44. Szaknyelvi 6s Kommunik6ci6s Csoport
45. ETK K<inwt6r
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E g6szs6giigyi Kiizszolgilati Kar

D6k6ni Hivatal
EKK gazdas6gi feladatait ell6t6 szewezeti egys6g
Eg6szsdgtigyi Menedzserkfpzo Krizpont
Mentrilhi gi 6ne Intezet
Digit6lis Eg6szs6 gtudom6nyi Intezet

46.
47.
48.
49.
50.

A Pet6 Andrfs Kar (PAK) Integr6lt fuilnyitdsi rendszer6nek kialakit6sdt,bevezet6s6t 2018-ra

teruezzik.

Jelent6s er6forrilst ig6nyel a minimum felt6teleket meghatinoz6 6012003 rendelet m6dosit6sa,

mely eloirja a diagnosztikai laborat6riumok, biobank hdl6zatok ISO 15189 orvosi

laborat6rium min6s6g6re 6s felk6sztilts6g6re vonatkoz6 ktildn kdvetelm6nyeket meghatfuroz6

szabv 6ny bevezetdsdnek kdtelezetts6g6t.

Az egyetem t<ibb diagnosztikai intezete jelezte, hogy szeretn6k tov6bbfejleszteni rendszertiket

6s megfelelni ezen speci6lis felt6teleknek is, mely a diagnosztikai m6r6sek, 6rt6kel6sek

nemzetkdzi elfogadottsdganak alapfeltdtele. Jelenleg a Laboratoriumi Medicina Int6zetben

folyik a felk6sziil6s.

A Min6s6gbiztosit6si Osztdly egyik fo feladata azintegrilltfuilnyitdsi rendszer iltalakitdsa azil
szabv6nyoknak me gfelel6en.
Az ISO 9001:2015 szabvhnyra t<irt6n6 6tt6r6ssel egyidoben tewezzik az integrillt ir6nyit6s
dokument6ci6 s rendszer6nek telj es kcini feliilvizs g6lat6t.

Az ISO 9001 szabvdny 2015-ben m6dosult 6s a kiaddst6l szdmitott 3 6ven beltil el kell
vlgezni a rendszer 6tfog6 felij.lvizsg6latht, 6talakit6s6t. A m6dositott szabvdny a

kockdzatelemz6sre, 6rt6kel6sre helyezi a hangsrilyt. Az ISO 9001 szabv6ny tov6bbra is a
folyamatszeml6letri megkdzelit6st alkalmazza, atnimagdba foglalja a Tervez6s-Megval6sit6s-

Ellen6rz6s-Int6zked6s PDCA ciklus6t 6s a kock6zatalapt gondolkod6sm6dot. Ez ut6bbi rij
szeml6let k6pess6 teszi az intezmenyt ana,hogy meghatirozza azokat atenyez6ket, amelyek

el6segitik atewezelt eredmdnyek el6r6s6t, hogy megel6zo intlzked6seket tegyen a jelentkez6

negativ hat6sok minimalizillilshraes a lehetos6gek maxim6lis kihaszn6lfusira.

A jelenlegi ISO 9001:2008 szerinti tanfsitvrinyok 2018. szeptember 15-6n elvesztik
6rv6nyess6gtiket. Ennek megfelel6en a 2078 6vi ktils6 audit az rij szabv6nynak megfelel6en
ker0l v6grehajt6sra.
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Az integrillt ir6nyitdsi rendszer mrikod6s6t 6rt6kelve meg6llapithafjuk, hogy alkalmazhsa

hozz6j6rul alrhoz, hogy az egyetem decentalizillt szervezeti egys6geinek szeml6letm6dja

egys6gess6 v6lj6k, folyamatok szabillyozds6val el6segiti azok egys6ges kezel6s6t, az egyetem

elkotelezetts6g6t a fejl6d6s, 6s a magas szinvonahi szolg6ltat6sok nyrijt6sa fu6nt. A
munkatrlrsak bevon6sa a fejleszt6si, ddnt6si folyamatokba noveli elkcitelezettsdgiiket a

szervezet eg6sz6nek 6s tev6kenys6g6nek folyamatos tovdbbfejleszt6se ir6nt.

Az integrSlt irrlnyitrisi rendszer kozvetett m6don hozzdjilrul az egyetem k<ilts6ghat6konyabb

mrikdd6s6hez

afolyamatok6tgondoltszabillyozhs|val,optimalizSlSsdval,
az egyes szeruezeti egysdgek folyamatainak cisszehangolilsdval a felelossdgek
egy6rtelmti meghat|rozflsixal6s a v6grehajt6s id6ig6ny6nek csdkkent6s6vel,
a panaszok, szabiiytalans6gok feltirdsixal, optim6lis megold6sok el6k6szitds6vel,
visszaellen6rz6s6vel,
a kock6zatelemz6s m6dszertaniinak kialakit6s6val, megelozo int6zked6sek
bevezet6s6vel a lehets6ges hib6k megel6z6s6ben,

a v6ltoz6 jogszabilIyi el6irrisoknak megfelel6 helyi folyamatleiriisok kialakit6s6nak,
m6dosit6s6nak hat6kony v6grehaj t6ss6ban.

A Min6s6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizotts6g 2017. novemberben tartja 6szi til6s6t,
melyen a karok k6pviseletdt ell6t6 tagok el6terjeszthetik a 2018. 6vi egyetemi min6s6gc6l
javaslataikat. Az egyetemi minos6gc6lokat a Min6s6gfejleszt6si Tan6cs 2018. febru6ri ii16s6n

hagyja j6v6.

Budapest, 2017.november'.
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