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Konferencia

FŐ TÉMÁK
• A betegbiztonság jelentősége
• Betegbiztonság az egészségügyi intézmények szemszögéből
• Diagnosztikai hibák
• A műtétes szakmák biztonságának javítása
• Gyógyszerelési hibák 
• Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
• Információtechnológia, dokumentumkezelés
• A technológia okozta veszélyek
• Betegpanaszok és a jogvédelem
• A kommunikáció jelentősége

SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ
A szakápolói tevékenység betegbiztonsági kockázatai, beteg-
esések, a decubitus megelőzése, a szakdolgozói kompetencia, a 
túlterhelésből adódó kockázatok
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FONTOS DÁTUMOK

Tudományos összefoglalók visszaküldése: 2015. január 19.
Az előadások elfogadásának visszaigazolása: 2015. február 15.
Kedvezményes regisztrációs díj fi zetése: 2015. február 19.
I. Betegbiztonsági Konferencia:  2015. március 19-21.



ABSZTRAKT KÜLDÉS
Összefoglaló: A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, maximum A/4 formátum terje-
delemben, az összefoglaló címével, szerzők nevének és munkahelyének feltüntetésével kérjük 
a www.convention.hu oldalon a rendezvény on-line absztraktküldés felületének használatával a 
részünkre elküldeni szíveskedjenek. Visszaküldési határidő: 2015. január 19.
Az összefoglalók a konferencia résztvevői részére kiosztásra kerülő absztraktfüzetben közlésre 
kerülnek.
A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban 
fi gyelembe venni. Az előadások, poszterek elfogadásáról 2015. február 15-ig írásbeli értesí-
tést küldünk e-mailen. A poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló).
Minden elfogadott poszter bemutatásra kerül 3 perces szóbeli előadás formájában, szombaton 
a plenáris ülésteremben. A poszterek kifüggesztése a konferencia teljes ideje alatt lehetséges.
Technikai lehetőségek: A konferencia-teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Szállást a regisztrációs lapon jelzett szállodában (Danubius Hotel Flamenco) tudunk biztosítani. 

Egyágyas szoba, reggelivel: 20.900 HUF/szoba/éj  |  Kétágyas szoba, reggelivel: 22.900 HUF/szoba/éj
A kötbéres szerződések miatt 2015. március 19-e után szállást nem áll módunkban foglalni. A kitöl-
tött regisztrációs lap visszaküldését követően postázzuk a regisztrációs és szállásdíj befi zetéséhez 
szükséges csekket.

2015. február-19-i
fi zetéssel

BEFIZETÉS
A/ A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően – jelent-
kezése visszaigazolásával együtt - postázzuk a befi zetési csek-
ket /utaláshoz szükséges számlaadatokat. Kérjük a küldő ne-
vének nyomtatott nagybetűkkel történő feltüntetését. Postai 
befi zetéséről pénzének beérkezése után vagy a regisztrációban 
kérhet elektronikus számlát, a regisztrációs lapon jelzett cég/
intézmény/magánszemély nevére és címére. A kiállított számlát 
utólag nem tudjuk módosítani. Köszönjük megértését.

B/ Amennyiben cég /intézmény fi zeti a szállás/regisztrációs 
költségeket, kérjük a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni szí-
veskedjenek. Előzetes számlát csak a költségvállaló nyilatkozat 
birtokában küldhetünk.

C/ Rózsaszín postai utalványon, melyet bármelyik postahivatal-
ban igényelhet. Befi zetési cím: Convention Budapest Kft. 1461 
Budapest Pf: 11.

SZÁMLÁZÁS
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatások-
ra vonatkozó befi zetett összegről elektronikus számlát állít ki 
a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát 
a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafi zetése – annak elküldése 
után – 2015. február 19-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a 
kötbér 100%-os. Szálláslemondást február 19-e után nem fogad-
hatunk el a kötbéres szerződések miatt. Amennyiben a szállás 
költsége a tanfolyam előtt 10 nappal nem kerül kiegyenlítésre, 
a kért szállást töröljük. Megértését köszönjük! Mindennemű je-
lentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt formanyomtat-
ványok használatát.

TISZTELT KOLLÉGÁK!

A betegek biztonsága fontos eleme az egészségügyi rendszereknek, a 
’nil nocere’ elvének biztosításán túl segít meghatározni az egyes ellátás, 
valamint a mindenkori ellátórendszer színvonalát. A hétköznapokban 
komoly kihívást jelent a betegek biztonságos ellátása, a hibák és 
tévedések elkerülése. Hiba történhet az ellátók fi zikális, mentális 
elfáradásakor vagy az ellátó rendszer szerkezetének hibája miatt. 

A világ az 1990-es években fi gyelt fel a betegbiztonság fontosságára, 
amikor az Egyesült Államokban több tanulmány is felhívta a fi gyelmet 
a kérdésre. Megállapítást nyert, hogy a kórházi felvételre került 
betegek 2,9-3,7%-ánál fordult elő valamilyen nemkívánatos esemény. 
Ezen események 6,6-13,6%-a pedig a betegek halálához vezetett. E 
számarányok ismeretében az USA-ban évente 44.000-98.000 ember 
hal(hat) meg a kórházi ellátás során fellépő hibák, pontosabban a 
hibák velejárójaként kialakuló ártalmak következtében. Becslések 
szerint az USA-ban ez a 8. vezető halálok. Összehasonlításul a motoros 
járműbalesetek miatt évente kb. 43.000 fő veszíti életét az USA-ban.

A feltárt adatok hatására a világ számos országában az elmúlt évek 
egyik legjelentősebb egészségpolitikai törekvése lett az egészségügyi 
ellátás biztonságának javítása. Tervek, intézkedések születtek annak 
érdekében, hogy csökkentsék az ellátás során keletkezett ártalmak 
mértékét.

Hazánkban is számos kezdeményezés indult el az elmúlt 
ídőszakban a betegbiztonság növelése érdekében, ennek ellenére 
nagy a lemaradásunk a fejlett egészségügyi kultúrákhoz képest. 
Valakinek azonban itthon is koncepciózusan kell(ene) előmozdítani 
az egészségügyi ellátás biztonságát, olyan módszereket, ellátási 
standardokat kell létrehoznunk, melyek csökkentik a hibák előfordu-
lásának lehetőségét. Kinek a feladata ez? A társadalomé, a betegeké, az 
orvosoké, az ápolóké, az egészségügyi oktatóké, az adminisztrátoroké, 
a kutatóké vagy a szakmai szövetségeké? Mindenkié. Hibák mindig 
is voltak és lesznek. Ez egy világméretű probléma, amellyel szemben 
csak összefogással lehet felvenni a küzdelmet.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében várunk mindenkit nagy 
szeretettel első kongresszusunkra!

A szervezőbizottság nevében
Baranyai Zsolt

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem felé SE-TK/2015.I./00032 kódszá-
mon továbbképző tanfolyamként akkreditációra felterjesztve.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

Résztvevő 35 év felett 20.000 Ft /fő 24.000 Ft /fő

Résztvevő 35 év alatt 18.000 Ft /fő 22.000 Ft /fő

Résztvevő szakdolgozó (teljes kongresszusra) 6.000 Ft /fő 8.000 Ft /fő

Kísérő személy 15.000 Ft /fő 19.000 Ft /fő

Fakultatív ebéd pénteken 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő

Kongresszusi vacsora péntek este 9.000 Ft /fő -

Fakultatív ebéd szombaton 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő

2015. február-19-e
utáni fi zetéssel

A vonatkozó törvényi előírások a részvételi, kávészüneti, étkezési, program, és 
szállásköltségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek 
feltüntetésre. A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) 
törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken 
történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (így különösen 
utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat” (kérjük a fenti 
rendelkezés fi gyelembevételét a támogatáskor). 

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos 
programon való részvételt, kiállítás megtekintésének lehetőségét, 
program- és tudományos összefoglaló könyvet, a Magyar 
Betegbiztonsági Társaság éves tagdíját, három kávészüneti 
ellátást (az éttermi vendéglátást a számlán külön sorban 5.000 
HUF értékben fogjuk feltüntetni).
A kísérők regisztrációs díja tartalmazza: kiállítás megtekin-
tésének lehetőségét, programfüzetet, három kávészüneti ellátás 
szolgáltatásait és a pénteki ebédet (az éttermi vendéglátást a 
számlán külön sorban 10.000 HUF értékben fogjuk feltüntetni).

A tudományos program és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban ka-
pott névkitűzővel és meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük. 
A regisztráció időpontja: 2015. március 20-án, pénteken 07.30-16.00 óra között, és 2015. 
március 21-én, szombaton 08.30-12.00 óra között lehetséges.

A regisztrációs díjak ÁFA-t 
tartalmazzák
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