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2010-ben az Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF) egy országos felmérés keretein belül felmérte 
a magyar kórházak minőségügyi tevékenységeinek az állapotát. Viszont a szerv megszűnése óta nem 
történt hasonló jellegű felmérés. Ebből adódóan a jelenlegi is folyó kutatás egyik célja, hogy a három 
év alatt bekövetkezett változásokat felmérje, továbbá hogy a kapott eredményeket összehasonlítsa 
a nem rég lezárt az európai kutatási projekt (DUQuE) néhány eredményével, és hogy egy base-line 
felmérést biztosítson a jelenleg bevezetendő magyar egészségügyi akkreditációs rendszer hatásvizs-
gálatának érdekében.

A kérdőív kialakítása során a 2010-es EBF felmérés kérdéseit használtuk kiindulási pontként. A re-
leváns kérdéseket a saját kérdőívünkbe átemeltük, szükség szerint a feltett kérdéseket pontosítottuk, 
valamint olyan kérdésekkel egészítettük ki, amelyekkel az akkreditáció által kiváltott változásokat 
tudjuk majd a jövőben felmérni. A kérdőív összesen 144 kérdésből áll, amelyek egy általános, három 
minőségügyi és három szakma specifikus dimenzióba csoportosulnak. A kérdőívet az EvaSys rend-
szer segítségével online küldtük ki 2014. február elején 115 fekvőbeteg intézetnek országszerte. Az 
egyes kérdések szignifikáns változásának eldöntésére az SPSS 20.0 statisztikai programmal McNemar 
próbát alkalmaztunk.

A hét vizsgált dimenzió közül az általános kérdések (4 kérdés), a minőségirányítással kapcsolatos 
kérdések (34 kérdés), a betegtájékoztatással és a betegazonosítással kapcsolatos kérdések (5 kérdés), 
valamint a szakmai tevékenységekre vonatkozó kérdések (16 kérdés) eddigi eredményeit kerülnek 
bemutatásra. Az online kérdőívre a PhD szimpózium absztrakt beküldésének határideéig 36 kórház 
(31,3%) válaszolt. A legnagyobb arányban az Észak-Magyarországi régió (43,75%), míg a legkisebb 
arányban a Dél-Dunántúli régió (15,38%) válaszolt. A 22 EBF-el megegyező indikátor közül 12-nél 
tapasztaltunk pozitív változást, ezek közül az ISO 14001 alkalmazásánál (p=0,031), valamint a MEES 
alkalmazásnál (p=0,031) volt szignifikáns a változás mértéke. A 8 negatív változás közül semelyik sem 
volt szignifikáns. A DUQuE kutatási projekt eredményeit jelenleg is folyamatosan közlik, viszont még 
nem jelent meg olyan cikk, amelyet össze lehetne hasonlítani a saját kutatásunk eredményével.

Az országos felmérés 2014 május végén fog befejeződni. A kapott adatokat az elemzést követően 
a visszacsatolás érdekében továbbítjuk a kutatásban résztvevő kórházak és a GYEMSZI felé.

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 projekt támogatásával valósult meg.


