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Mindsdgfeileszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizottsfg
besz6mol6

A Min6s6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizottsfg (MMB) a 2017. december 5-6n megtartott ii16s6n

elfogadta a2017 .6vi besz6mol6t, melye t aszeniltu" u1+olzotT (11.30.)-i hatfurozat|val tudom6sul vett'

MINoSEGCnr,or 2018.

v6grehajt6s6t.

201g. febru6r 2g-in a Tanfcs elfogadta a minos6gifinyitfus 6ltal meghardtozott elozo 6vi

beszSmol6kat, melyek si osztaly all onlapj6n is el6rhet6k'

TANUSIT6,A.UOTT

A tanrisitott szetvezetiegys6gek sz6ma jelenleg 148'

1g 6prilis6ban v6grehajrorra az ISO 9001:20i5 feliilvizsgillati auditot,

almazisra kertilt 3 enyhe nem-megfelelosdg 6s sz6mos int6zked6si

l6s<jk, hat6rid6k megleioldsdvel int6iked6st kezdemdnyeztiink, melyek

aellen6riztiik'
oktatds, kutat6s, betegel16t6s folyamatait. Az elt6r6sek els6dleges oka a

nem teljes oz6s, ill. a szabilryokbe nem tartisa, nlhdny esetben a rossz szabilryozhs, iiletve a

szab*lyoztt nek hi6nya voit.'A nem-megfelelosdgekre hozott int6zked6sek v6grehajtilshnak

6llapot6r6l r 15-ig besz6moltunk a tanirsit6nak, a kd-vetkezo reszjelent6st 2019' febru6r 15-ig kell

megkiildeni.

KITERJE3ZT6 AUDIT

tn aithsra,mely mindegy 60 szewezeli egysdget 6rintett'zv j 6s sz6mor intgrt"Ies kertilt megilllapithsra. Ezek're a szewezetiA ' :ked6seket hoztunk'eg ez
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ENERGIANANYiTAS

Az energiahat6konys6grol s2616 2015. 6vi LVIL T6rv6ny rendelkez6seinek 6rtelm6ben az egyle'temen

kialakit6sra keriilt az ISO 50001

201g. november 5-g.k6zotrlezaj ndszer kii1s6, feliigyeleti auditja.

A z1r6ertekezleten elhingzottik alapjhn 2018. 6vben jelent6s l6p6st tetttink elore. Ennek alappill'tei az

elkotelezett vezet6s, illetve a bevezetdsre kertilt 6ptiletfelel6si feladatkor.

Az auditsor6n 2 db enyhe nem-megfelelos6get 6llapitottak meg. Az elt6r6sek megsztntetds6re int6zkeddseket

ho ztunk, amil az e gyetem v ezetlse j 6v 6ha gyott'

Az EIR csoport I1tszii"egyes 6piiletfelel6sokkel b6vtiit, igy ateamletszhma 30 f6'

2018. szeptember 5-6-hnEIR belso auditor k6pz6sen: 11 f6 sikeresen vizsg6zott'

Az EIR csatlakozott az egyelemi 6ves kdtelezo oktatashoz 2018-ban'

EIR bels6 audit: 201 g. okt6ber 2-30. kdzdtt atewezetnek megfelel6en megtdrt6nt.

Az EIR megiljit6 auditjfua,iddn m6jusban keriil sor, amikor mhr a kiils6 audit is integr6ltan, EIR, MIR 6s

MEES egytitt iesz audit5lva a kii1s6 tanrisit6 ceg6ltal'

DOKUMENTACIO

Minds6gpolitika ponto sit6sra keriilt, 6rv6nyes : 20 1 8. 04. 1 6-161.

EIlrhelo-azEgyetem Internetes o1da16n a letolthet6 ftil alatt:

Az Egyetemen bevezetett ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ir6nyit6si rendszerek 6s a Magyar Egdszs6gtigyi

Ell6t6si Standardok alkalmazhshvar a folyamatok es l;[nyiths kiilonboz6.tertiletein sz6mos k6zds elem'

azonos 6rtelmez6s tal6lhat6. Mind ezek egy integrdlt rendszerben tdrt6no kezel6s6re kialakit6sra ketiilt az

egyetem Integr6lt hdnyithsi Rendszere'

Aznjlsog00lszabvfunyvil|tozfsartisfigyelembev6ve
fitirhsra keriiltek:

az egyelemi szintu min6s6giigyi dokumentumok

SE-ME-0l IranYit6s a dokument6lt

SE-ME-02 - Bels6 audit - 2018'11'05'

SE-ME-03 - Nem-megfelel6 tevdkenys6gek

SE-MU-0l Orvosi ghzok kezel6se

SE-MU-04 Dokumentumok 6s

inform6ci6k kezeles6hez - 20 1 8' i 1'05'

kezel6se, kockhzatert6kelds - 20 1 8' 1 i' 05'

2018.07.r2.

feljegyzdsek kezel6se - 2018' 1 1'05'

Cim: 1085 Budapest, UttOiUtzo.
Levelez6si cim:1428 Budapest Pf' 2'

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



Orvosszakmai, Finanszirozfsi 6s

Min6s i F6igazgat6sfg
Orvos Prof. Dr. Szathmdri Mikl6s

A betegel6gedetts6gi inform6ci6k gyors, hat6kony is alkalmaztuk a fentebb vdzort m6dszert' A

telefon, illetve tinefyezett tablagdpJk alkalmazfushn gy el6nye hogy papirmentes, a-m6sik, hogy az

adatgyijtes 6s 6rt6kel6s gyorsabb, rugalmasabb 6s kevt mberi er6forr6st ig6nye1. A pilot vizsg6latban

k6t klinika mellett k6t oktat6si szervezeti egys6g (Kar) is csatlakozott a projekthez. A technikai felt6telek 6s a

rendszer kialakit6sa a PiXrating kii1s6 fejleszto c6g kdzremuktidds6vel tdrt6nt.

zlrs.fvr rnRvnr

Az egyetem teljes tanrisitotts6g6nak eldrese a Peto Andr6s Kar bevonfshval megval6sul. A felk6sziildshez

a jov6ben is sziiks
endszeres' azonos

kotelezettsegek szhmonk6r6se' A c6l az egyetem

min6sdgbizt-osit6si rendszer ki6pitdse, melynek el6ny

tobb helyen me gfo galmazta.

2019-ben-azalilbbiszetvezetiegysdgektanf sitasieljdthshttervezdjlk"

Kiizponti szervezeti egYs6gek

Ki emelt B eruhfuSs ok lgazgaI6 shga

Attalfnos OrvostudomdnYi Kar
AOf Oktat6sm6dszertani Centrum

Hum6n Agyszdvet Bank 6s Laborat6rium

Klinikai Kiizpont
Szakmai Ir6nyit6si 6s Szervezdsi F6igazgat6s6g

Pet6 Andrfs Kar (PAK)
szervezeti egYs6gei

Jelent6s er6forr6st ig6nyei a minimum feltdteleket meghatilrozS 6012003 rendelet, mely el6irja adiagnosztikai

laborat6riumok, bio6ank hfi6zatoklso 15189 orvosi laborat6rium min6s6g6re 6s felkdsztilts6gdre vonatkoz6

meghat6roz6 szab jogszab6ly 2019.01' 01'

3 6ven beltil me Az EMMI ianufu v6g6n

6rt a iaborat6rium a bevezet6s 6s fenntart6s

kiaiakit6sa" mrikod6s6nek koordi n6l6sa, a fej leszt6sek

daIa.
IS O rendsz er bev ezet6sekor kialakit6sra kertilt a

r kialakit6sa.
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A jogszab1lyi elv6r6sokon tril fontos megemliteni, hogy ezen speci6lis feltdteleknek va16 megfelelds alapja a

nemzetkd zi e lfo g adotts 69 6nak.

OssznrocLALo

gtilapithatiuk, ho gy alkalmazlsa hozzhjfirvl althoz'

k sziml6letm6dja egys6gess6 v61j6k, folyamatok

egyetem elkotelezetts6g6t a fejl6d6s, 6s a magas

bevon6saafejlesztdsi,dont6sifolyamatokbanoveli
6nek folyamatos tov6bbfej leszt6se ir6nt'

ul az egy etem kolts6ghat6konyabb mrikdd6s6hez

a folyamato s

6val a felel6ss6gek egY6rtelmriaz egyes

meghatdroz 1

a panaszok, szabhlytalans6gok feltdrdshv megold6sok el6k6szit6s6vel'

vis szaellen6rz6s6vei,

akock9zatelemz6s m6dszertan6nak kialakitfushval, megellzb int6zked6sek bevezet6s6vel a lehets6ges

hib6k megel6z6s6ben,

a v6ltoz6 jogszab1lyi eloir6soknak megfelel6 helyi folyamatleir6sok kialakitAsanak, m6dosirflsdnak

hatdkony v6 grehaj t6s s6b an'

Prof. Dr. SzatbrnfuiMikl6s --:'"jv Dr' Toth Pdter

orvos forgazgat6

A Min6s6gfejleszt6si 6s Minos6g6rt6ke16 Bizottsag 2019 febru6rj6ban tartja ii16s6t,.- melyen a karok

k6pviselet6t eli6t6 tagok el6terjeszthetik a 2019. Jvi egyetemi min6segcdl javaslataikat. Az egyetemi

minOs6gc$lokat a Minos6gfej Iesztl si ti16s6n hagyja j6v6'

Budapest, 2019. febru6r 8.
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