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Szöveg:
A kutatás fő célkitűzése az volt, hogy a 2009 és 2013 között a magyar kórházi ellátásban
használt minőségügyi rendszerek használatának, valamint a minőségügyi és a betegbiztonsági
tevékenységek változását felmérjük. Csak a 130 ágynál nagyobb önálló kórházakat vizsgáltunk. Az
általános kórházakat és a csonka/szakkórházakat külön bontottuk. Az Egészségbiztosítási Felügyelet
2009-re vonatkozó adatát 55 általános kórház (74,3%) és 36 csonka/szakkórház (90%) töltötte ki, míg
a Debreceni Egyetem – Népegészségügyi Kar 2013-ra vonatkozó kérdőívét 45 általános kórház (75%)
és 26 csonka/szakkórház (63,4%). Khí-négyzet és Fisher-féle egzakt próbákkal összesen 39 kérdést
hasonlítottunk össze a két időszakot illetően.
Az általános kórházak tevékenységei terén 19 esetben tapasztaltunk növekedést, amiből 6
szignifikáns volt. 19 esetben észleltünk csökkenést, amiből 2 szignifikáns volt, és egy kérdésnél nem
történt semmilyen változás. Ezzel szemben a csonka/szakkórházaknál 24 esetben tapasztaltunk
növekedést, amiből 2 szignifikáns volt, 14 esetben észleltünk csökkenést, amiből 2 szignifikáns volt és
ugyanúgy egy kérdésnél nem történt semmilyen változás.
A kapott szignifikáns eredmények alapján kiemelhető az ISO 9001 (p=0,001), az ISO 14001
(p=0,004) és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (p=0,003) gyakoribb használata az általános
kórházak körében. A csonka/szakkórházak esetén az újraélesztő team (p=0,009), illetve az általános
kórházaknál a decubitus team (p=0,017) gyakoribb működtetése különböző TÁMOP pályázatokra
vezethető vissza. Ellenmondásos trend, hogy míg az általános kórházaknál szignifikánsan több ISO
9001 tanúsított kórház van, addig ugyanebben a csoportban szignifikánsan kevesebb helyen van
küldetési nyilatkozat (p=0,011) és szignifikánsan kevesebb helyen működtetnek minőségfejlesztési
csoportot (p=0,001).
A kapott eredmények rámutatnak arra, hogy az egészségpolitikának érdekében áll
folyamatosan monitorozni a kórházak tevékenységét, mivel az idő múlásával bizonyos tevékenységek
esetén visszaesés történhet. Továbbá fontos, hogy az általános és csonka/szakkórházakat külön is
elemezzék, mivel a két csoport más módon fejlődik. Annak érdekében, hogy az ISO 9001-el
kapcsolatos ellenmondásos eredményre választ kapjunk, további kutatások kellenek a rendszer
hatásának jobb megértésére.

