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SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Elõzmények
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezé-
sére az európai országok környezetvédelmi és
egészségügyi miniszterei 1989-ben, Frankfurtban
elõször tartottak közös értekezletet, amelyen
aláírták az Európai Környezet és Egészség
Chartát. Ezzel indult el az európai „Környezet és
egészség” folyamat, a környezet és az egészség
partnerségének hosszú távra szóló stratégiai
programja. A miniszterek elhatározták, hogy öt-
évenként megvizsgálják az elõrehaladást, és elõre-
tekintõ ajánlásokat tesznek. 

1994-ben Helsinkiben már 51 európai ország
miniszterei tekintették át a kontinens környezet-
egészségügyi helyzetét, és átfogó európai környe-
zet-egészségügyi akcióprogramot dolgoztak ki. A
környezet- és egészségpolitikák cselekvési prog-
ramokban való összehangolása, továbbá a WHO
európai tagországai és a nagy nemzetközi szerve-
zetek, illetve a civil szervezetek közötti együttmû-
ködések koordinálása az Európai Környezet és
Egészség Bizottság (EEHC) feladata lett. A biztató
eredmények alapján az 1999. évi londoni konfe-
renciát már a „cselekvés partnerségben” jegyében
tartották. A konferencia nyilatkozata már azt az
igényt fejezte ki, hogy az egészségpolitika a tár-
sadalmi, gazdasági, környezeti és fejlesztési prog-
ramokban megjelenjék és érvényesüljön.

A negyedik miniszteri konferencia Budapesten
való megrendezése Magyarország elmúlt évtized-
ben végzett magas szintû környezet-egészségügyi
tevékenységének, az egészségügyi kormányzat
környezet-egészségügy iránti elkötelezettségének
nemzetközi elismerését jelzi. Magyarországon a
környezet-egészségügy az 1990-es évek elejétõl
megkülönböztetett figyelmet kap. Az 1991-ben
elfogadott XI. törvény az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról a szélesebb népegész-
ségügyi tevékenységi feladatkörbe beemelte a
közegészségügyi, a hagyományos település-egész-
ségügyi feladatokat, a levegõ-, víz- és talajhigiénés
laboratóriumi ellenõrzõ és felügyeleti munkát,
valamint a környezetepidemiológiát. Az általános
prevenciós tevékenység keretében a környezet-
egészségügy felügyeli az egészséges környezet
kialakításával kapcsolatos feladatokat. 

15 éves folyamat tapasztalatainak és eredmé-
nyeinek összegzésére, az új kihívásokra adandó
válaszok megfogalmazására került sor 2004
júniusában a budapesti konferencián. 

Az európai környezet-egészségügyi helyzet
áttekintése, a konferencia megállapításai-
nak magyarországi vonatkozásai 
Mindenekelõtt megelégedéssel lehetett megálla-
pítani, hogy a környezetvédelem és az egészség-

Tisztelt Olvasó!

Világjelenség, hogy a vezetési rendszerek egyre szélesebb körben támaszkodnak az ISO 900X:2000
szabványsorozatra, és ezzel mûködésüket minõségközpontúvá alakítják.
Ugyanakkor az is megfigyelhetõ, hogy az egyes termelõ- és szolgáltatóágazatok kialakítják sajátos,
szakosított rendszerüket, mely az említett minõségirányítási szabvány mellett felöleli a szakma saját
elõírásait, szabályait, valamint más, általános szabványokat, mint pl. a környezeti, munka-egészség-
ügyi és információbiztonsági követelményeket.
Ebben a számunkban az egészségügyben kialakított irányokról és egyes, eddig elért eredményekrõl,
bevált módszerekrõl igyekszünk tájékoztatni Olvasóinkat. A témaválasztást különösen idõszerûvé
teszik a közvéleményben indokoltan nagy visszhangot kiváltó események, a szakértõk szerint
kórházi mûhibák, melyek egy része adatkezelési, nyomon követhetõségi hibára vezethetõ vissza.

Szerkesztõbizottság

Negyedik Európai 
Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia

– Dr. Jakab Ferencné*–

* Címzetes államtitkár, ESzCsM
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védelem közötti kapcsolat eleven, konkrét rea-
litás. A környezet-egészségügyet szinte minden
országban a szakmai fórumok, a közvélemény, sõt
a politika részérõl is élénk érdeklõdés kíséri, ezt
tanúsítja, hogy 48 európai országból több mint
ezer küldött vett részt a konferencián.  

A környezet és az egészség sok szálon kapcsolódik
egymáshoz. Vannak az összefüggések feltárását,
megértését elõsegítõ tényezõk. A környezetvédel-
mi és egészségvédelmi tevékenységet azonos elvek
vezérlik, hasonló eszközöket használnak, és a fel-
ügyeleti tevékenységük eredményei összevethe-
tõk a gyakorlati megvalósítás szintjén. A környe-
zeti eredetû problémák analóg egészségügyi és
környezetvédelmi megközelítése szinergista ha-
tást eredményez. Mindkét ágazatban vezetõ elv a
megelõzés, mindamellett, hogy a már bekövet-
kezett károsodást meg kell szüntetni, orvosolni
kell. Mindkét szakterület szem elõtt tartja a tisz-
ta környezethez és az egészséghez való egyenlõ
jogot, a szubszidiaritás elvének érvényesítését és
nem utolsósorban azt a mozzanatot, hogy a tiszta
környezet és egészség megõrzése a társadalmi
szereplõk széles körû partnerségében érhetõ el.

A környezetvédelem és a környezet-egészség-
ügy hasonló preventív felügyeleti és szankcionáló
hatósági tevékenységet folytat. A felügyelõségek
jó minõségû adatokon, megfigyelõ- és jelentési
rendszereken, értékelési mechanizmuson alapuló
állapotértékelést végeznek.

Ebben az összehangolt munkában jelennek
meg igazán az ágazati sajátosságok. Nevezetesen
a környezet-egészségügy feladatát az egészségi
állapotra gyakorolt hatások vizsgálata képezi. Az
egészségügy állapítja meg a környezeti tényezõk
tolerábilis, az egészséget még nem károsító, meg-
engedhetõ szintjeit, végzi a biológiai monitoro-
zást, igyekszik egyre nagyobb figyelmet fordítani
a komplex, kombinált, együttes kémiai és bioló-
giai hatások vizsgálatára, a sérülékeny lakossági
csoportok környezeti tényezõk iránti fokozott
érzékenységének és fogékonyságának értékelé-
sére, valamint a kockázati bizonytalanságok
kezelésére.

Vannak tényezõk, melyek a környezet és egészség
kapcsolatának vizsgálatát nehezítik. Elsõként
kell megemlíteni a környezeti tényezõk és az em-
beri egészség közötti ok-okozati elemzés rend-
kívüli összetettségét, ugyanis a környezeti ható-
tényezõk általában alacsony intenzitással, illetve
koncentrációban, de hosszantartóan vagy egész
életen át hatnak, és az egészségkárosodás számos
behatás eredményeként alakul ki, következéskép-
pen az egyes megbetegedések környezeti okait
rendkívül nehéz azonosítani. 

Az emberi egészséget meghatározó fizikai
környezet mellett nem elhanyagolható szerepet
játszik a társadalmi és gazdasági környezet. Ezt a
komplex kapcsolatrendszert tovább bonyolítja az
egyén genetikai, élettani adottsága, viselkedése,
életmódja, az egészségügyi ellátórendszer teljesít-
ménye. Ezért nem meglepõ, hogy a rendelkezésre
álló egészségügyi-demográfiai adatok nem mindig
jelzik egyértelmûen a környezetben lévõ fizikai,
kémiai és mikrobiális tényezõk egészségre gyako-
rolt hatásait, és még nehezebb az ok-okozati 
kapcsolatok minõségi és mennyiségi jellemzése.
Mindazonáltal a különbözõ társadalmi rétegek
közötti egészségi egyenlõtlenségek sokszor korre-
lálnak a környezeti feltételekkel. A szennyezõ
anyagoknak való széles körû kitettség (expozíció)
igazolja azt a feltételezést, hogy a szennyezett
környezet növelheti az egészségi állapotban meg-
mutatkozó egyenlõtlenséget.

Számunkra elismerést jelentett, hogy Budapes-
ten került sor kontinensünk természeti és épí-
tett környezetének állapota és az európai népes-
ség egészsége közötti bonyolult összefüggések
áttekintésére. Társadalmi-politikai rendszer-
váltást követõ saját tapasztalatainkkal is hozzá
kívántunk járulni a konferencia eredményes-
ségéhez. A gazdasági szerkezetváltozás, a kül-
gazdasági irányváltás, a kis- és középvállalatok
dominanciája, a mûködõ tõke betelepedése
együttesen kedvezõen hatottak Magyarország
természeti környezetének állapotára. Ugyan-
akkor a magyar népesség egészségi állapota
rosszabb annál, mint ami a gazdasági mutatók-
ból következne. Ma már széles körben ismert
tény, hogy a magyar lakosság egészségi állapotá-
nak romlása az utóbbi évtizedekben olyan
mértéket ért el, hogy demográfiai mutatószá-
maink Európában a legkedvezõtlenebbek. A kör-
nyezeti tényezõk és az emberi egészség közötti
ok-okozati összefüggés elemzése és irodalmi ada-
tok alapján feltételezhetõ, hogy a halálozási
okokért mintegy 15%-ban felelõs a szennyezett,
rossz minõségû környezet. 

A környezetszennyezéssel leginkább összefüg-
gésbe hozható a légzõszervi megbetegedések ha-
zai mutatói között az asthma bronchiale inciden-
ciája, 1990-hez képest 2002-re több mint három-
szorosára nõtt, az új esetek 64%-a allergiás ere-
detû. A rhinitis allergica a legdinamikusabban
növekvõ betegségcsoport, a regisztrált betegszám
megtízszerezõdött az elmúlt évtized alatt. A
lakosság egészségét az ivóvíz és a természetes
fürdõvizek minõsége jelentõsen befolyásolja.
Jelenleg mintegy 1300 településen nem teljesül-
nek az ivóvíz-minõségi követelmények minden
tekintetben. 1,3 millió ember fogyaszt természe-
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tes eredetû, határértéket meghaladó arzéntar-
talmú ivóvizet, és további hasonló számú lakos
kap az egészségre közvetlenül nem káros, de
magas vas-, mangán-, ammóniumkoncentráció
miatt kifogásolt ivóvizet.

A környezet-egészségügy – a jogszabályokban elõ-
írt követelményeknek és a társadalmi elvárások-
nak megfelelve, valamint a miniszteri konferen-
ciák ajánlásait követve – egyre erõsebben érezteti
szakmai hatását a társadalmi-gazdasági folyama-
tokban. Kezdeményezéseivel felgyorsította a kör-
nyezeti károsító hatások azonosítását, a meg-
elõzés lehetõségeinek kidolgozását. Sikerült szé-
les körben feltárni a környezeti kockázatok ter-
mészetét és mértékét. Ezáltal az egészségügyi
adminisztráció árnyaltabb képet kapott a környe-
zeti kockázatok mértékérõl és jelentõségérõl, a
környezetvédelmi menedzsment megismerte a
lehetséges egészségi következményeket. Vilá-
gosabbá váltak a környezeti hatótényezõk – a
szennyezett levegõ, víz, a rossz lakáskörülmé-
nyek, zsúfoltság, nem megfelelõ higiénés körül-
mények, az elégtelen/hiányos táplálkozás, a
helytelen életmód – egészségi állapotot befolyá-
soló szerepe. Az elõrehaladás ellenére nagyon sok
a tennivaló a környezet és az egészség közti ok-
okozati összefüggés elemzésében. 

A konferencia megerõsítette, hogy haladékta-
lanul határozott lépést kell tenni a vegyi anyagok
környezetre és az  emberi egészségre gyakorolt
lehetséges káros hatásainak megelõzésére, illetve
kockázatainak csökkentésére. E tekintetben meg-
határozó jelentõségû az Európai Unió vegyi
anyagokra vonatkozó új szakpolitikája (Vegyi
anyagok nyilvántartása, értékelése és engedé-
lyezése – Registration, Evaluation and Authoriza-
tion of Chemicals – REACH). A konferencia meg-
különböztetett figyelmet fordított a gyermek-
játékokban vagy a mindennapi élet során a gyer-
mekkel érintkezésbe kerülõ termékben elõforduló
kockázatos anyagokra. A miniszteri nyilatkozat
felszólítja a gyártókat, hogy hagyják abba a gyer-
mekek egészségét potenciálisan károsító ter-
mékek forgalmazását; és az illetékes felelõs ható-
ságokat, hogy ebben a tekintetben az aggodalom-
ra okot adó ftalátokkal és a szenzitizáló illat-
anyagok használatával kapcsolatban tegyenek
meg minden, jogszabállyal támogatott lépést. 

A konferencia megkülönböztetett figyelmet fordí-
tott a lakás és egészség közti összefüggés elem-
zésére. A kérdés fontosságára utal mindenekelõtt
az, hogy a gyermekek idejük legnagyobb részét
zárt térben töltik, a beltéri expozíció számukra a
legjelentõsebb, továbbá a gyermekek általában
érzékenyebbek az egészségkárosító hatások iránt,

mint a felnõttek. Ezért lényeges, hogy a lakások
potenciális kedvezõtlen hatásainak megelõzését a
gyermekek egészségvédelme szempontjából köze-
lítsük meg.

A lakás és egészség témát a környezet-egész-
ségügyi politikaformálás fontos területének tart-
juk, mert a belsõ téri levegõszennyezõ anyagok
egészségügyi határértékeire eddig csak néhány
európai országban van példa. Az építési, szer-
kezeti és burkolóanyagok egészségügyi szempon-
tú megfelelõségének közvetett megítélését, vala-
mint a bentlakók és a különösen érzékeny gyer-
mekpopuláció egészségének védelmét szolgálja a
jogszabályban elõírandó beltéri levegõminõségi
határértékek teljesülése. 

A miniszterek kötelezettséget vállaltak kompe-
tenciájuk keretein belül olyan intézkedések meg-
tételére, amelyek biztosítják, hogy minden lakás-
politika (a lakásépítési és rehabilitációs tervektõl
a szakmapolitikán keresztül a megfelelõ építõ-
anyagok használatáig) középpontjába az egészsé-
gi és környezeti dimenzió kerül, valamint hogy a
meglévõ lakásállományban egészséges feltétele-
ket fenn lehessen tartani. Kötelezettséget vállal-
tak arra, hogy olyan lakáspolitika fejlesztését kí-
vánják erõsíteni, amely a szegények és a hátrá-
nyos helyzetûek igényeit veszi figyelembe, külö-
nös tekintettel a gyermekekre.

A miniszteri konferencia támogatta a WHO és az
EU kezdeményezését az integrált, összekapcsolt
környezet és egészség adat- és információs rend-
szerek megteremtését illetõen. Adekvát indiká-
torra van szükség, amely összehasonlíthatóvá
teszi a mérési eredményeket, és objektív követ-
keztetések levonását biztosítja a gyors, adekvát
intézkedések megtételéhez.

A konferencia nyilatkozata és az „Európai
cselekvési terv a környezetért és a gyer-
mekek egészségéért” dokumentum elfoga-
dása
A konferencia fõ témájának kiválasztása, azaz az
egészség – környezet – jövõ nemzedék összefüggés
elemzése is tükrözte a környezet-egészségügy tár-
sadalmi jelentõségét. 

Elemi kötelességünknek teszünk eleget, ami-
kor gyermekeink, unokáink egészségérõl, jövõjé-
rõl gondoskodunk. Egyúttal ezzel tudunk érdem-
ben hozzájárulni a fenntartható fejlõdés gyakor-
lati megvalósításához és szinergista hatást kifej-
teni az EU népegészségügyi programja, a hatodik
környezeti akcióprogramja keretében folyó mun-
kákra. 

A nagy nemzetközi szervezetek és az Európai
Unió kiemelten foglalkozik a környezeti eredetû
megbetegedésekkel, és ezen belül megkülönböz-
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tetett módon kezeli a sérülékeny társadalmi cso-
portok, mindenekelõtt a gyermekek egészségi
állapotát. A gyermekek növekedésükkel, fejlõdé-
sükkel összefüggõ fokozott érzékenységük miatt
védtelenebbek a környezeti veszélyekkel szem-
ben. A levegõben elõforduló szennyezõ anyagok 
– beleértve a cigarettafüstöt, a megnövekedett
közúti forgalom következtében fellépõ levegõ-
szennyezettséget –, továbbá a vizek és az élelmi-
szerek szennyezettsége veszélyeztethetik a gyer-
mekek egészségét. A környezetünkben elõforduló
több tízezer vegyi anyag mindmegannyi kóroki
tényezõként jelenik meg. Az egészségtelen városi
környezet különösen káros hatással lehet a
városlakó gyermekekre.

A gyermekek sérülékenyebbek a felnõtteknél,
mert:
– egészségükre nagyobb hatással van a szeny-

nyezett és károsodott fizikai környezet, mint az
egészséges felnõttekére,

– testtömegegységre számítva a gyermekek töb-
bet esznek és isznak, lélegeznek. Ebbõl kifo-
lyólag a szennyezõ anyagok hatásának nagyobb
mértékben vannak kitéve,

– a veszélyes környezeti tényezõkre fejlõdésük
korai szakaszában érzékenyebben reagálhat-
nak,

– a gyermekek nincsenek tudatában, és csak
felületes ismereteik lehetnek a környezeti
veszélyek egészségi kockázatairól.

Természetesen minden gyermek veszélyeztetett,
de nem egyenlõ mértékben, mert:
– Érintettségük szociális helyzetüktõl is függ. Az

egyenlõtlenség adódhat az anyagi helyzet, a
lakáskörülmények különbözõségébõl, közvet-
len környezetük eltérõ szennyezettségébõl, és
függ attól, milyen gondozásban, oktatásban,
megelõzésben részesülnek.

– A különbözõ családi háttér befolyásolja és
meghatározza a gyermekek további életkörül-
ményeit és viselkedését.

– A társadalmi tényezõk (például a média) jelen-
tõs hatással lehetnek a gyermekekre. Az azo-
nos korcsoportba tartozó gyermekek visel-
kedése is befolyásoló lehet egyesekre nézve, és
így a kockázati lehetõségekre is.

– A gyermekek és a fiatalok lehetõségei korláto-
zottak a környezeti és egészségügyi kérdések-
ben hozott döntések elõkészítésében.

A gyermekek fejlõdésük minden szakaszában – a
fogantatástól a kamaszkorig – ki vannak téve koc-
kázatoknak. Az embrionális szövetek különösen
érzékenyek a mérgezõ anyagokra, mert a fejlõdés
menete, az intenzív növekedés nagyobb lehetõ-

ségeket biztosít az idegen anyagoknak rend-
ellenességek elõidézésére. Például, ha az idegsejtek
közötti kapcsolatok nem alakulnak ki, az vissza-
fordíthatatlan és tartós károsodáshoz vezethet. 

0–3 éves korban a szervek és szövetek, bele-
értve az idegrendszert, légzõszervet, a vérsejteket
és a kültakarót, gyors fejlõdésen mennek ke-
resztül, és sokkal érzékenyebben reagálnak a ve-
szélyes anyagokra. A gyermekekre különösen
jellemzõ a kezek szájbavétele, és kis termetüknél
fogva fokozottabban vannak kitéve a talajban,
porban és a levegõ alsó rétegeiben elõforduló
mérgezõ, káros hatásoknak. A pubertás ideje alatt
a szövetek érzékenyebbek a környezeti behatá-
sokra, mert a különbözõ szervek, a csontok és 
az izmok növekedése és a reproduktív szervek
fejlõdése felgyorsul.

A gyermekek mindazokon a helyeken, ahol élnek,
tanulnak, játszanak, dolgoznak – születésüktõl
kezdve kamaszkorukig –, különbözõ veszélyforrá-
soknak vannak kitéve. A nem megfelelõ mikro-
környezeti helyzetek között elsõ helyen kell
megemlíteni a rossz szellõzés és fûtési rendszer,
valamint a cigarettafüst miatt kialakuló beltéri
légszennyezettséget. Rossz minõségû építõanya-
gok, bútorok, háztartási vegyi és barkácsanyagok,
valamint a játszóterek építési anyagainak kémiai
és biológiai szennyezettsége jelenthet kockázatot
számukra.

A fentiekben vázolt, környezeti eredetû meg-
betegedések megelõzése és visszaszorítása érde-
kében a budapesti miniszteri konferencián a
környezetvédelemi és egészségügyi miniszterek
elfogadták az Európai cselekvési terv a kör-
nyezetért és a gyermekek egészségéért (Child-
ren’s Environment and Health Action Plan for
Europe = CEHAPE) c. dokumentumot.  A doku-
mentum aláírásával kötelezettséget vállaltak
nemzeti cselekvési tervek készítésére és megva-
lósítására, hogy jobban megértsük a gyermekeket
fenyegetõ környezeti veszélyeket; szorgalmazzuk
a gyermekspecifikus környezetminõségi követel-
mények érvényesítését, és támogassuk a gyer-
mekbarát, egészséges környezet kialakítását. 

Az elfogadott európai cselekvési terv négy fõ célt
tûz ki: 
III. Megfelelõ minõségû ivóvízellátást, a víz

útján terjedõ megbetegedések visszaszorí-
tását.

III. Gyermekbalesetek számának csökken-
tését, a fiatalok fizikai inaktivitásából eredõ
betegségek megelõzését, valamint minden
gyermek számára biztonságos, egészséges
település/lakókörnyezet megteremtését. 
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III. A légúti, asztmás-allergiás megbete-
gedések visszaszorítását, a kültéri és fõleg
a beltéri levegõbõl eredõ expozíció csökken-
tését.

IV. Terhesség alatt, valamint gyermek- és fiatal-
korban a veszélyes vegyi anyagok, fizikai
tényezõk (zaj, elektromágneses terek) és
mikrobák okozta kockázatok csökkentését.

A sokféle környezeti hatás nem egyformán éri a
lakosságot, így a fokozott expozíció területi meg-
oszlása, a hatások területi elemzése, a környezeti
hatások helyspecifikus kockázatának elõrejelzése,
epidemiológiai és térinformatikai értékelése
elengedhetetlen a környezeti terhelés csökken-
téséhez.

A környezet-egészségügy a nem fertõzõ meg-
betegedések gyakoriságának csökkentésével, az
egészségi állapot területi és társadalmi rétegzõdés
szerinti egyenlõtlenségeinek mérséklésével, az
egészséges életet elõsegítõ környezeti és társadal-
mi-gazdasági feltételek elõmozdításával az egész-
ségfejlesztési stratégia meghatározó jelentõségû

komponense. Magyarország hosszú távú nép-
egészségügyi programján belül kiemelt helyet
foglal el az egészséges környezet kialakítása,
amely – a miniszteri konferencia ajánlásaival
összhangban – arra irányul, hogy:
– erõsödjék a környezet-egészségügy szerepe a

jogalkotásban és jogalkalmazásban, a lakosság
egészségi állapotának javítását célzó döntések
elõkészítésében;

– katalizálja a korszerû szakigazgatási eszközök
(környezet-egészségügyi hatásvizsgálatok, koc-
kázatelemzés) adekvát használatát;

– magas szinten lehessen kielégíteni a lakosság-
nak a környezet-egészségügy iránt növekvõ
érdeklõdését;

– összehangoltan és célirányosan lehessen biz-
tosítani az egészség és a környezet közötti mul-
tidiszciplináris vizsgálatok forrásait.

A konferencia megerõsített minket abban, hogy
saját magunknak kell megteremteni a lakosság
egészséges életkörülményeit biztosító feltétele-
ket, de tartós eredményeket csak összehangolt
nemzetközi együttmûködés révén lehet elérni.

Minõségügyi helyzetfelmérés 
a fekvõbeteg-intézményekben

– Szy Ildikó,* Sinka Miklósné*–

Az egészségügyben 1998 óta – egy év kihagyással –
6. alkalommal (2004 februárban) került sor a
fekvõbeteg-intézmények minõségügyi tevékeny-
ségének helyzetfelmérésére.

Az intézmények aktivitását jelzi, hogy a
kérdõívek 85%-ban kerültek visszaküldésre. A

kérdõívek adatainak feldolgozásakor, a 2004.
évben beküldött kérdõívek adatai mellett, az
elmúlt évek felméréseinek adatait is felhasznál-
tuk egyrészt az összehasonlítás céljából, másrészt
az adott évi felmérésekben eltérõ résztvevõk
miatt bizonyos információkat továbbgörgetünk.

* Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Kérdõívek visszaküldési aránya 2004. évben
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A három orvosegyetem esetében fontos megje-
gyezni, hogy míg a Debreceni Egyetem egy intéz-
ményként mûködtet minõségirányítási rendszert, a
Semmelweis Egyetemen a minõségirányítási rend-
szer mûködtetése klinikai egységekre korlátozódik.
A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg zajlik az
intézmény egészére vonatkozó rendszerépítés.

A felmérés adataiból jól látszik a minõségirá-
nyítási rendszerek továbbfejlesztésének iránya.
Az 1997. évi CLIV. tv. 119–124. §-ok hatályba-
lépését követõen (1999. év) az ISO-rendszerek
bevezetése ugrásszerûen növekedett, majd 2001-
ben a Kórházi Ellátási Standardok megjelenését
követõen elindult a standard alapú rendszerek
bevezetése, tanúsítása is.

2004-ben összesen 76 intézményben mûködik
ISO 9001/ISO 14 001 szabvány szerint és 18 intéz-
ményben KES szerint tanúsított minõségirányí-
tási rendszer. A 18 KES szerint tanúsított
intézmény közül 14 intézmény ISO tanúsított
rendszerrel is rendelkezik.

Az egészségügyi minõségfejlesztés területén meg-
figyelhetõ az integrált rendszerek irányában
történõ elmozdulás. A kezdeti ISO minõségirá-
nyítási rendszer mellett ma már jelen van a stan-
dard rendszer, és ha csak kezdeti lépésekben, de 
a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, vala-
mint az informatikai biztonság területe is meg
jelenik a tervezett fejlesztések között.

ISO és KES tanúsítások évenkénti alakulása
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Az egészségügyi szolgáltatások fontos területe a
diagnosztika, ezen belül is az orvosi laboratóriumi
diagnosztika. A külsõ, független fél általi ellen-
õrzés a körkontrollok révén van jelen, 24 intéz-
mény jelezte, hogy a labo-
ratóriumi akkreditációra való
felkészülése folyamatban van,
felkészítõ cég segítségével
(19) vagy önerõbõl.

Ha a beérkezett adatokat
megyék, intézménytípusok
szerint vizsgáljuk, megálla-
pítható, hogy:

• ma már csak Tolna me-
gyében nem található ta-
núsított minõségirányítási
rendszer;

• az országos intézetek közül
csak néhányan rendel-
keznek tanúsított minõség-
irányítási rendszerrel;

• a Debreceni és Szegedi
Egyetem mint egy egység
mûködteti rendszerét, a
Semmelweis Egyetemen pe-
dig a klinikai egységek ön-
állóan kezdtek hozzá a
minõségfejlesztéshez, jó pél-
dát mutatva a többi kliniká-
nak;

• a Pécsi Tudományegye-
tem minõségfejlesztési mun-
kája nem ismert.

Az egészségügyi minõségfej-
lesztés eredményeként 1995
óta folyamatosan növekedett
az ISO 9001 szabvány alap-
ján, majd a KES alapján
tanúsított intézmények szá-

ma. Az eltelt közel 10 évben már egészségügyi
intézmények is sikeresen pályáztak a Regionális
Minõségdíjakra és a IIASA-SHIBA Díjra is.

A minőségirányítási rendszer működését segítő
tevékenységek alkalmazásának aránya (2004. évi adatok)
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Felkészítõ cégek

AdWare Kft.

AdWareQ1 Kft.

ÁBT 98. Bt.

Consact V. T. Kft.

Controll Rt.

D-Precíz Konzorcium Kft.

Dunaferr Qualitest Kft.

ISO Consult Kft.

QEM Tanácsadó Bt.

Qualimed Kft.

Qualiprod Kft.

Szenzor Kft.

Zékány V. T. Kft.

Tanúsító cégek

DEKRA ITS Kft.

Det Norske Veritas Mo. Kft.

DIGART Ltd.

ÉMI TÜV Bayern Kft.

Güte Zert

MIRTUSZ 2001 Kht.

MSZT

ÖQS GmbH

SGS Hungária Kft.

TÜV Ausztria Mo. Kft.

Az egészségügyi szolgáltatók minõségirányítási rendszerének kiépítésében és tanúsításában közremûködõ
szervezetek:

Jó kórház, jó tájékoztatás
Babéresõ volt a fõvárosi Nyírõ Gyula Kór-
házban. Ami kórházakra nem jellemzõ, megkap-
ták az ISO 9001-es minõségbiztosítási és a
14 001-es környezetirányítási tanúsítványt, ren-
delkeznek a HACCP élelmezésbiztonsági és a
Kórházi Ellátási Standardok bizonyítványával.
Magyarország 170 kórháza közül csupán hat
tudhatja magáénak az ISO-trófeát.* A minõ-
sítés, bár számtalan részterületre terjed ki,
alapja mégis roppant egyszerû, mert eleve a
legérdekeltebbek véleményére épül. A Nyírõ
Gyula Kórházban például négy éve kap minden
beteg kérdõívet 16 kérdéssel, a ki és hogyan
fogadta rubrikáktól kezdve az ellátás, étel, tisz-
taság megítéléséig, s a szabadon kifejthetõ

tételig terjed. A „betegelégedettségi” íveket
– amelyek léte eleve elégedettséget szül –
negyedévenként értékelik. Bár sarkalatos
dolgokról van szó, az évek során az ország többi
mintakórházában is kiderült, a legérzéke-
nyebb pontot mégis a betegjogok is-
mertetése s a tájékoztatás jelentik. Felmé-
rések szerint nõvértõl az orvosig betegek ezrei
igénylik, s ha elmarad, néha fontosabbnak tûnik
az ellátásnál is. A Nyírõ Gyula Kórházban így a
szóbeli mellett már az írásos tájékoztatást is
elõírták.

Heves Megyei Hírlap
2004. június 20.

* Feltehetõen nem csak az „ISO-trófeáról”, hanem több rendszer integrációjáról van szó. Lásd még az ESzCsM februári felmérését
ismertetõ cikkünket. (Szerk.)

Közel 80 intézmény mûködtet ISO vagy KES
vagy mindkét rendszer szerinti tanúsított
minõségirányítási rendszert. 40–50 közötti azon
intézmények száma, akik meglévõ rendszerüket
egy másik rendszerrel integrálják, vagy akik
még egyáltalán nem rendelkeznek mûködõ

rendszerrel. A már mûködõ rendszerek, integ-
rált rendszerek és a tervezett rendszerfejlesz-
tések is azt bizonyítják, hogy az alaprendszerek
és az egészségügy-specifikus rendszerek jól ki-
egészítik egymást.
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intézmények száma, akik meglévõ rendszerüket
egy másik rendszerrel integrálják, vagy akik
még egyáltalán nem rendelkeznek mûködõ

rendszerrel. A már mûködõ rendszerek, integ-
rált rendszerek és a tervezett rendszerfejlesz-
tések is azt bizonyítják, hogy az alaprendszerek
és az egészségügy-specifikus rendszerek jól ki-
egészítik egymást.
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Tanúsított fekvõbeteg-ellátó intézmények
ISO
9001 ISO 9002

ISO
14001 KES

OHSAS
18001

Budapest
Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki u-i Kórház Budapest 1
Fõvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház Budapest 1 1
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet

Budapest 1

Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Budapest 1
Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Budapest 1 1 1
Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház és
Rendelõintézet

Budapest 1

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház Budapest 1 1 1
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház Budapest 1 1
Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház-
Rendelõintézet

Budapest 1

Baranya megye
Mohács Város Kórháza Mohács 1
Pécsi Tudományegyetem (MH Honvédkórház) Pécs 1
Baranya Megyei Gyógyfürdõkórház Harkány 1 1 1
Komló Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Komló 1
Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 1 1
Bács-Kiskun megye
Városi Kórház-Rendelõintézet Kiskunfélegyháza 1
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét 1
Bajai Kórház Baja 1
Békés megye
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Gyula 1
Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza Gyula 1
Réthy Pál Kórház Békéscsaba 1
BAZ megye
II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1
Diósgyõri Kórház Miskolc 1
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely 1
BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc 1 1
Csongrád megye
Szeged MJV Önkormányzat Gyermekkórháza Szeged 1
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Makó 1
Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Hódmezõvásárhely 1
Fejér megye
Fejér Megyei Szent György Kórház Székesfehérvár 1
Gyõr-Moson-Sopron megye
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelõintézet Kapuvár 1
Sopron MJV Erzsébet Kórház Sopron 1
Margit Kórház Csorna 1
Karolina Kórház Mosonmagyaróvár 1
Hajdú-Bihar megye
Területi Kórház Berettyóújfalu 1 1 1
Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet Debrecen 1 1
Heves megye
Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet

Eger 1 1

Bugát Pál Kórház Gyöngyös 1
Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Hatvan 1 1
Komárom-Esztergom megye
Szent Borbála Kórház Tatabánya 1
Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Esztergom 1 1
Városi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet Tata 1
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Nógrád megye
Margit Kórház Pásztó 1 1
Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelõintézet Balassagyarmat 1
Pest megye
Nagykõrös Városi Kórház-Rendelõintézet Nagykõrös 1
Jávorszky Ödön Városi Kórház Vác 1
Toldy Ferenc Kórház Cegléd 1
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa 1
Tüdõgyógyintézet Törökbálint 1
Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest 1
Somogy megye
Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Marcali 1 1
Siófok Város Kórház-Rendelõintézete Siófok 1 1
Kaposi Mór Megyei Kórház Kaposvár 1
Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Nagyatád 1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Felsõ-Szabolcsi Kórház Kisvárda 1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-
Beregi Kórház

Fehérgyarmat 1 1

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Szakkórháza

Nagykálló 1 1 1

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Kórház Nyíregyháza 1 1
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászberényi Erzsébet Kórház Jászberény 1
Kátai Gábor Kórház Karcag 1
Tolna megye
Vas megye
Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdõ Szentgotthárd 1 1
Veszprém megye
Városi Kórház Rendelõintézet Várpalota 1
Zala megye
Városi Kórház Keszthely Keszthely 1 1
Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 1 1
Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 1
Állami/Országos Intézetek
Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest 1
Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs
Kórház

Hévíz 1 1

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Budapest 1
Országos Onkológiai Intézet Budapest 1
Állami Szívkórház Balatonfüred 1 1
Országos Gyógyintézeti Központ Budapest 1
MÁV
MÁV Kórház Rendelõintézet Szolnok 1
Egyházi Intézmények
MH Intézmények
MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet Balatonfüred 1 1 1
MH Kecskeméti Repülõkórház Kecskemét 1
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Budapest 1
Alapítványi Intézmények
Egyetemek
Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinika

Budapest 1

Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika

Budapest 1

Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinika Budapest 1
Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti
Klinika

Budapest 1

Semmelweis Egyetem Fogpótlási Klinika Budapest 1
Debrecen Egyetem OEC Debrecen 1
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Bevezetés
Az egészségügyi szolgáltatók számára – a magyar
nemzetgazdaságban egyedülálló módon – tör-
vény írja elõ a minõségügyi rendszer megvalósí-
tását és folyamatos fenntartását, de nem rendel-
kezik arról, milyen legyen ez a rendszer.

A törvényi feltételek kielégítésére 1995 táján
spontán módon megindult kezdeményezések az
ISO 9001 szabvány követelményein alapuló
minõségügyi, illetve minõségirányítási rendsze-
rek megvalósítását tûzték ki célul.

A nagyobb és igényesebb szolgáltatók – jelleg-
zetesen kórházak – központi iránymutatás nélkül,
a nemzetközi tendenciákat figyelve, saját elkép-
zeléseik szerint fogtak hozzá az egyik vagy másik
irányzat szerinti saját rendszer bevezetéséhez.
Tény, hogy az intézmények túlnyomó többsége 
az ISO 9001 szabvány követelményei szerint fel-
épített és tanúsított minõségirányítási rendszerek
útján indult el.

Az Egészségügyi Minisztérium a szakmaspeci-
fikus követelmények rögzítése céljából 2001-ben
kiadta az elvben magyar viszonyokra alkalmazott
Kórházi Ellátási Standardok (KES) 1., majd
2. verzióját [E1], mint általánosan kielégítendõ
szakmai követelményrendszert.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Mi-
nisztériumban 2004. április 15-én megtartott
konszenzuskonferencia megállapította, hogy a
KES, a Kézikönyv definíciójával szemben, nem
minõségügyi rendszer, hanem irányelvgyûjte-
mény; ezért a hivatkozott törvény követelményeit
az ISO 9001 szabványon alapuló, a KES-
követelményekkel kiegészített minõségirányítási
rendszer elégíti ki, az egészségügyi szolgáltatók
számára ezért az integrált ISO 9001–KES rend-
szer kiépítése javasolható.

Elõzmények, háttér
A Szent János Kórház, mely az ország egyik leg-
nagyobb egészségügyi intézménye, mindig is
kezdeményezõ volt a minõségfejlesztés terén. A
kórházban a ’90-es évek második felében kez-
dõdött a szisztematikus minõségfejlesztési tevé-
kenység. Ennek egyik látványos megnyilvánulása
az USAID által finanszírozott NM-program
keretében a JCI-standardok alkalmazhatóságá-
nak vizsgálata, a JCAHO kísérleti akkreditációs
programjában való részvétel. Párhuzamosan
megindult a nélkülözhetetlen háttérfejlesztés,

amely döntõen az informatikai infrastruktúra
kiépítésére, illetve a kontrolling gyakorlatának
bevezetésére irányult.

A JCAHO surveyor látogatás (audit) nyomán
megtörtént a Missziós Nyilatkozat megfogal-
mazása. Egyidejûleg elkezdõdtek azok az infra-
strukturális és szervezeti fejlesztések, amelyek a
korszerû minõségmenedzsment alapját alkotják.
A fejlesztés két legfontosabb momentuma az
informatikai rendszer kialakítása és a kontrolling
bevezetése volt.

A külsõ és belsõ hatások figyelembevételével
született meg a vezetõség döntése, amely integrált
ISO 9001/KES rendszer kialakítását tûzte ki célul
az adott kórház-rendelõintézeti struktúrára (110
összehangoltan, de önállóan tevékenykedõ egy-
ségre) alapozva.

A rendszerépítés filozófiája
A kiválasztott felkészítõ, az AdWareQ1 Fejlesztõ és
Tanácsadó Kft., több mint 250 egészségügyi refe-
renciahely és ezen belül mintegy 45 nagy kór-
házban és rendelõintézetben szerzett tapaszta-
latai birtokában, speciális rendszerépítési filozó-
fiát és módszertant dolgozott ki és valósított meg
a Szent János Kórházban. A filozófia kiindulásául
szolgált az a lényeges tapasztalat, hogy nagy
egészségügyi ellátórendszerekben integrált irá-
nyítási rendszert hagyományos eszközökkel csak
szuboptimálisan lehet kifejleszteni. Célja a
„láthatatlan” minõségirányítási rendszer, amely
egybeolvad az intézményi menedzsmenttel. Ez-
által megvalósul a külsõ „erõszak” konverziója
belsõ elkötelezettséggé, miközben erõteljesen
érvényesül a betegellátás primátusa és végbe-
megy a különféle rendszeralkotók integrációja. 
A filozófia gyakorlati alkalmazása természetesen

Minõségirányítási (ISO 9000) és szakmai (KES)
rendszer integrációja a Szent János Kórházban

– Dr. Hajnal Miklós Pál, Somogyvári Zoltánné, dr. Nagy Péter Pál –
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nem könnyû feladat, megkívánja az egyik leg-
fontosabb alapelv érvényesítését, azaz a vezetõi
elkötelezettség megnyilvánulását, a dolgozók
bevonását – ehhez pedig új és egészségügy-spe-
cifikus módszertan szükséges.

Új rendszerépítési módszertan
Az új módszertant tehát döntõen a hagyományos
módszerek csõdje kívánta meg. Azon a két fontos
felismerésen alapul, hogy 

– A vezetõi elkötelezettséget és a minõség-
tudatosságot kemény munkával lehet meg-
honosítani.

– A szabványkövetelmények és a standard-
követelmények gyakorlati konverziója nem
lehet formális.

Az új módszertan lényegében hatásosabb és
hatékonyabb megoldások keresését és alkalma-
zását követeli meg. Alapfeltétele a teljes azonosu-
lás az intézmény szellemével, empátia a munka-
társak iránt, amit pontos projekttervek ültetnek
át a gyakorlatba, és tesznek kölcsönösen kézzel-
foghatóvá. A rendszerépítés során a legterméke-
nyebb ötletnek az interdiszciplináris teamek
szervezése bizonyult, és az idõvel való takarékos-
kodást szolgálta a tevékenységek párhuzamo-
sítása. A munkatársak megfelelõ színvonalú
felkészítését segítette az intenzív, célzott és diffe-
renciált oktatás. Az eredményes végrehajtás és a
folyamatos fejlesztés megvalósítását szolgálta a
teljes körû, átfogó belsõ auditok felértékelése és
következetes végigvitele.

Hatékony minõségirányítási, informatikai
és menedzsmentháttér
A legnagyobb erõfeszítések sem érhetik el cél-
jaikat megfelelõ támogató háttér nélkül. A Szent
János Kórház vezetõsége – amellett, hogy teljes
mellszélességgel kiállt a minõségirányítási rend-
szer megvalósítása mellett – gondoskodott a fel-
tételek biztosításáról is. Minõségirányítási veze-
tõt, dokumentumfelelõst nevezett ki, és ellátta
megfelelõ adminisztratív és informatikai erõfor-
rásokkal. Minden önálló egységben három-három
személy kapott – munkaköri feladatainak ellátása
mellett – megbízást a következõ feladatok betöl-
tésére: minõségügyi felelõs, mûszerfelelõs, doku-
mentációs felelõs. Az interdiszciplináris teamek
ezenfelül mintegy 90 további orvos, szakdolgozó
és más munkatárs bekapcsolódását és aktivizálá-
sát valósították meg. Félidõben kapcsolódott be a
munkába a vezetõ auditor és a belsõ auditorcso-
portok 30 tagja. Így – az átfedéseket is figyelembe
véve – összességében mintegy 600 fõ, azaz az
aktív munkatársak több mint harmada vállalt
intenzív szerepet a rendszerépítésben. Ez jórészt

megmagyarázza a sokak által lehetetlennek vélt
eredményeket.

A munka hatékonyságát növelte a mûködõ-
képes, jól használható informatikai háttér,
melynek fõbb jellemzõi: 14 szerver, 455 végpont,
internetkapcsolat, honlap, munkaanyagok azon-
nali megjelenítése, javítások, iteráció az
intraneten, papírmentes betegdokumentáció és
minõségirányítási rendszer.

Párhuzamos szálak
A kitûzött igen rövid idõ alatt csak úgy lehetett
megoldani a szerteágazó feladatokat, hogy a lehe-
tõségek határain belül az egyes tevékenységeket
párhuzamosan végeztük. Így gyakorlatilag egy
idõben folytak a következõ mûveletek: az ISO
9001 és KES által megkívánt dokumentumok
(MK, ME, KES-mátrix) kidolgozása, az intézet-
szintû eljárások, szabályzatok kidolgozása, a
szakmai szabályozók (protokollok, utasítások)
összegyûjtése, ahol hiányoztak, az elkészítése, az
egységszintû mûködési szabályzatok kidolgozása
és egyeztetése s végül a teamek tevékenysége.

Dokumentáció
A dokumentáció a leginkább megosztó tényezõnek
bizonyult a Szent János Kórházban is. Az emberek
zsigerbõl utálják, ugyanakkor elismerik szük-
ségességét, így korábban végletes megoldások
születtek: a nyomasztó túldokumentálás és elemi
szintû hanyagság egyaránt jelen volt. Bebizo-
nyosodott: nehéz a gyakorlatban meghatározni a
szükséges és elégséges mértéket, pedig a helyesen
felépített és jól mûködõ dokumentációs rendszer
értéknövelõ tényezõ. A rendszerépítés során ter-
mészetesen nem sikerült valamennyi problémát
megoldani, de az intézet elindult a racionalitás felé
vezetõ úton. A kialakított dokumentációs rendszer
szerkezetét az 1. ábra mutatja:

Jogszabályok
szabványok

szakmai
eljárások,
ajánlások

közgyûlési
határozatok

Alapító Okirat

Misszió
Minõségpolitika

Szervezeti és Mûködési
Szabályzat

Minõségirányítási
Kézikönyv

Minõségcél
Szakmai cél
Minõségterv

Egység szintû
Mûködési Szabályzat

Eljárások

Munkautasítások, protokollok,
fõigazgatói, igazgatói utasítások, körlevelek,

egyéb szabályozók

Mellékletek, adatlapok,
bizonylatok, feljegyzések

Adatelemzések

KES – ISO
mátrix

Egyedi
beteg-

dokumen-
táció

1. ábra: A dokumentációs rendszer
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HR menedzsment, tudatosság, képzés, a
minõségirányítás oktatása
A minõségirányítás kiemelt figyelmet szentel az
emberi erõforrás gondozásának. Itt figyelembe
kellett venni, hogy az átlag általában meglehetõ-
sen tájékozatlan, passzív, gyakran enyhén ellen-
áll, de ezzel együtt fogékony az újra, érzékelhetõ
a magasabb színvonalú minõség, a rend iránti
igény. Fontos elõrevivõ tényezõ, hogy folyama-
tosan nõ az elõképzettséggel rendelkezõk száma
(DE, SE, SZTE, PTE kurzusok!), akik intenzíven,
igényesen közremûködnek, sõt kezdeményeznek.
A rendszerépítés során általános törekvés volt,
hogy megvalósuljon minden munkatárs folyama-

tos képzése és továbbképzése. Sokat segített, hogy
a Szent János Kórházban rendszeresek a belsõ
szakmai konferenciák, egyidejûleg folytak infor-
matikai tanfolyamok és kommunikációs trénin-
gek minden munkatárs számára.

Így megvalósítható volt a célzott, differenciált
minõségirányítási képzés, melynek legfontosabb
elemei a következõk voltak: rendszeres konzultá-
ció a felsõ vezetéssel, az egységvezetõk tájékoz-
tatása és képzése, teamvezetõk és -tagok okta-
tása, egység minõségügyi felelõsök képzése, belsõ
auditorok képzése és gyakoroltatása, végül az
összes munkatárs oktatása. Az oktatás rendszerét
a 2. ábra mutatja:

Interdiszciplináris teamek kialakítása
Mint említettük, az integrált rendszerépítés sike-
rének egyik záloga az interdiszciplináris teamek
megalakítása és mûködtetése volt. Két alapvetõ
célt tûztünk ki számukra, ezek: az intézetszintû
feladatok megoldása, KES-követelmények tel-
jesítése, továbbá minél több munkatárs aktivi-
zálása. A teamek fõ kialakítási szempontjai:
vezetõje az adott téma elismert szakértõje legyen;
tagja legyen: orvos, szakdolgozó, ügyviteli, mûsza-

ki munkatárs; és mindannyian rendelkezzenek
alapvetõ minõségügyi ismeretekkel.

Az egyes teamek a következõk voltak (zárójel-
ben a vonatkozó KES-utalással): I. Fekvõbeteg
team (BFE, BEV, BLL), II. Járóbeteg team, III.
Betegjogok, tájékoztatás, oktatás team (BJT), IV.
Minõségfejlesztés team (MFL), V. Kockázatkezelés
(mûhiba) team, VI. Humán erõforrás team
(MHM), VII. Infrastruktúra team (MBT), VIII.
Mûszer, gép team (MBT), IX. Betegdokumentáció

Érintett munka-
társak

Oktatás 
témája

Felsõ
vezetõség

Fõorvosok,
vezetõ ápolók,

szakasszisztensek,
osztályvezetõk

Egység
minõség-
fejlesztési

megbízottak

Team-
vezetõk,

team-
tagok

Belsõ 
auditorok

Minden
munkatárs

Felmérés,
koncepció

Minõségirányítási
alapelvek

ISO 9000
szabványok

KES-standardok

Minõségirányítási
dokumentáció
és használata

Auditálási 
technikák

Minõségfejlesztési
technikák

Teljesítmény
mérése,

indikátorok

„Hogyan
viselkedjünk
az auditon”

1. hónap

2. hónap

3. hónap

2. hónap

3. hónap

7. hónap

11. hónap

12. hónap

1. hónap

2. hónap

7. hónap

10. hónap

11. hónap

3. hónap

4. hónap

9. hónap

10. hónap

5. hónap

6. hónap

7. hónap

8. hónap

7. hónap

8. hónap

8–9. hónap

12. hónap

2. ábra: Az oktatások témája és hatóköre
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team, X. Kutatás, fejlesztés team, XI. Mérés team,
XII. Dokumentációfejlesztés, -kezelés team.

Speciális szerepet kaptak a „Túlélõ” teamek,
amelyek tevékenységüket a tanúsító audit után is
folytatják, beépülve a kórház szervezetébe. Ezek
nevét dõlt betûvel emeltük ki. A teamek feladat-
terve hasonló volt. Mindannyiuk számára elõír-
tuk a következõket: a feladat pontos megfogalma-
zása, a feladatok névre szóló kiosztása, munka-
módszer meghatározása, a megkívánt eredmény
(outcome) kitûzése, az ellenõrzés, beszámolás
módja, az éves munkaterv kidolgozása.

A minõségirányítás szervezete
A fentiek szellemében kialakított minõség-
irányítási szervezet szervesen beépült a Szent
János Kórház menedzsmentrendszerébe. Felépí-
tését a 3. ábra mutatja:

Minõségcélok
A MIR-ben fontos szerepet játszó minõségcélok
megfogalmazása a várakozásokkal szemben nem
volt problematikus. A Szent János Kórház ugyan-
is intenzív fejlesztési szakaszban van, így nagyon
sok reális cél fogalmazódott meg. Az intézetszintû
célok lebontása az egységek szintjére – a tervezés
részeként – megtörtént, így a minõségcélok az
intézet stratégiai és rövid távú terveinek szerves
részét alkotják.

Belsõ auditok
Az új módszertan részeként a belsõ auditoknak a
szokásosnál nagyobb jelentõséget tulajdonítot-
tunk. Sikerült az érintettekkel megértetni, hogy a
belsõ audit nemcsak a tanúsító audit nyitánya. Ily
módon a belsõ audit (amely a JCAHO-ban önfel-
mérés – self survey) jelentõsége megnõtt, hiszen
világossá vált, hogy itt történik a külsõ „erõszak”
konverziója belsõ elkötelezettséggé. Õszintén meg
kell mondani, hogy a munkatársak jelentõs része,

még sok vezetõ is, a belsõ audit során valósítja
meg a minõségirányítási rendszer céljait, mûkö-
dését. Így a belsõ audit keserves, de megtisztító
tükörbe nézésnek bizonyult.

Fontos feladat volt a belsõ auditorok kiválasz-
tása, oktatása. Az auditorok kiválasztása az elsõ
fázisban megtörtént az alábbi szempontok sze-
rint: minõségügyi affinitás, szakértelem adott
területen, kommunikációs készség, gyakorla-
tiasság.

Az oktatás három részbõl állt: elméleti képzés
az ISO 19 011 szabvány alapján, gyakorlatok, szi-
tuációs játékok, audit-elõkészítõ dokumentumok
összeállítása.

A belsõ auditokat pontos tervek szerint folytat-
ták le. Ennek alapján a vezetõ auditor koordinál-
ta a 10 auditorcsoportot (30 fõ). Órára lebontott
auditterv készült, mivel az audit minden szer-

vezeti egységre kiterjedt, és a lehe-
tõségekhez képest minden szab-
ványpont és minden KES-követel-
mény szerinti felülvizsgálatot érin-
tett. A gördülékeny lebonyolítás
érdekében minden auditorcsoport-
tal együtt dolgozott egy tanácsadó.
Az eltérésjelentéseket (606 db) a
vezetõ auditor osztályozta intézet-
szintû intézkedést kívánó és egység
szinten megoldandó csoportokra.
Az intézetszintû eltérésekre fõ-
igazgatói intézkedési terv készült,
az egységszintû helyesbítõ intéz-
kedéseket az egységek vezetõi
hozták meg.

A belsõ auditok követése hason-
lóan koordinált módon valósult

meg. A visszaellenõrzéseket értelemszerûen az
intézet szintjén a vezetõ auditor, illetve az
egységek szintjén az auditorcsoportok végezték el
(önállóan!).

Az auditot követte a vezetõségi átvizsgálás,
melyen a vezetõ auditor írásos jelentése alapján
többek között a belsõ auditokat, illetve az idõ-
közben lefolytatott betegelégedettségi vizsgála-
tokat és dolgozói elégedettségvizsgálatokat érté-
kelték.

Tanúsító audit
A tanúsítást a Szent János Kórház vezetõsé-
gének döntése alapján az SGS Hungária Kft.
végezte, amely a NAT által akkreditált az ISO
9001 és KES szerinti auditálásra, és Magyar-
országon a legtöbb kórházi referenciával ren-
delkezik. A vezetõségi átvizsgálást követõen
elõbb az elõaudit, majd 1 hónap múlva a tanúsító
audit következett. Az SGS az auditra nagy
tapasztalattal rendelkezõ auditorokat és szak-

Fõigazgató

Minõségügyi osztályvezetõ

Bizottságok

Fekvõ-beteg
osztályok

Járóbeteg
osztályok

Diagnosztikai
osztályok

Mûszaki-gazdasági
osztályok

Dokumentumfelelõs

Egységek minõségfejlesztési
felelõsei

Teamek

Fekvõ-
beteg

Járó-
beteg

Beteg-
információ

Minõség-
fejlesztés

Kockázat-
kezelés

Humán
erõforrás

Infra-
struktúra

Mûszer,
gép

Beteg-
dokumentáció

Kutatás,
fejlesztés

Mérés  Dokumentáció
fejlesztés

3. ábra: A minõségirányítás szervezete
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értõket küldött (2 orvos, 1 egészségügyi mûszaki
szakember).

Az auditok kielégítették az integrált audit
kritériumait: az ISO- és KES-követelmények tel-
jesülésének felülvizsgálatát egyszerre végezték. 
A nyilvánosságot növelte, hogy a nyitó- és záró-
értekezleten a teljes vezetõi testület részt vett.

A követelmények teljesíthetõségének
értékelése
Mind a belsõ, mind az elõ- és tanúsító auditon
elõtérbe került a követelmények teljesíthetõ-
ségének értelmezése és értékelése. Bebizonyo-
sodott, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés, mert
a követelmények gyakran vagy túl konkrétak,
vagy túl elvontak (minden beteg ellátása tervezett
– KES, vezetõség elkötelezettsége – ISO). Mivel
nem egyértelmû, hogy minimum- vagy optimum-
standardokról van szó, a teljesítés sok szubjektív
elemet tartalmaz, sõt nyilvánvalóvá vált, hogy a
standardok egy része – az egyébként nem tel-
jesített – minimumfeltételeknél szigorúbb elõírá-
sokat tartalmaz. Az ISO-követelmények merev
értelmezése számos vita forrása volt, de végül
minden kérdésben sikerült egyetértést kialakí-
tani.

Általános tapasztalatok
A rendszerépítés és -tanúsítás egyik legfontosabb
eredménye, hogy átformálta a munkatársak
szemléletmódját. A szokatlan mélységû átvilágí-
tás, a folyamatok rendszeres újragondolása fel-
ébresztette a szakmai öntudatot, a minõségi
betegellátásra való törekvés vágyát. Az ISO 9001
szabványban megkövetelt folyamatszemlélet az
egészségügyben bevett gyakorlat, így ab ovo tel-
jesül, a szakemberek ezért gyorsan felismerik
saját folyamataikat, és partnerek azok leírásában.
A munkatársak bevonásának hatékony eszköze a
vegyes összetételû munkacsoportok szervezése,
munkájuk nyomán a minõségirányítási dokumen-
táció integrálódik az igazgatási/szakmai doku-
mentációba. Ugyanakkor az informatikai infra-
struktúra fejlõdése megvalósíthatja a részle-
ges/teljes elektronikus dokumentumkezelést.
Világossá vált, hogy a KES érzékelhetõen át-
fogóbb és részletesebb dokumentálást ír elõ, mint
az ISO 9001 szabvány, de nem tisztázott a stan-
dardok minimum vagy optimum volta. Kétség-
telen, hogy a KES-követelmények szövege az
átdolgozás nyomán sokat javult, de még így is
maradtak benne a hazai gyakorlatban idegen
vagy nehezen teljesíthetõ elemek. Mindenesetre
kitapintható, hogy az ISO 19 011 szabvány az
auditálásban alapvetõ változást idézett elõ.

A kezdeti felmérés és a felkészítés tapaszta-
latai
A kezdeti – minden egységre kiterjedõ – hely-
zetfelmérés közvetlen kapcsolatot alakított ki az
intézet munkatársai és a tanácsadók között. A
munkatársak megértették a munka célját, és a jó
elõképzettségû vezetõk szembesültek a minõség-
irányítás gyakorlati vonásaival. 

A felkészítés során sikerült megértetni a
munkatársakkal, hogy ez nem valami kitalált
„izé”, hanem napi tevékenységük reorganizációja.
Az oktatások átgondolt, szerves rendszert alkot-
tak: felülrõl lefelé haladva mindenkihez eljutottak
az információk. A tanácsadók, ismerve az
egészségügyet, „belülrõl” magyarázták az össze-
függéseket, így sikerült megtalálni a közös nyel-
vet: összhang alakult ki az intézeti munkatársak
és a tanácsadók között. A vezetõk maguk is részt
vettek munkatársaik oktatásában, így észrevét-
lenül elkötelezettekké váltak. A tanulást segí-
tette, hogy minden oktatáson a résztvevõk írásos
anyagokat kaptak.

Hatékonyság
A hatalmas szervezetet teljesen „átmozgató”,
eredményes munka hatékonyságát a határozott
vezetõi elkötelezettség nagymértékben fokozta.
Ezek közül a legfontosabbak: az ISO 9001 szab-
vány, a KES-standardok és minden más munka-
anyag az intraneten olvasható volt, valamennyi
intézkedés fõigazgatói utasítás formájában jelent
meg, a minõségirányítási feladatok bekerültek az
érintettek munkaköri leírásába.

A hatékonyságot utólag is visszaigazolta szá-
mos olyan körülmény, amely az integrálhatóság,
folyamatos fejlesztés szolgálatába állt. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy mind a KES-, mind az
ISO-követelmények jól integrálhatók egy amúgy
jól mûködõ intézmény irányítási rendszerébe. Ezt
segíti, hogy a KES- és ISO-követelmények kb.
80%-ban átfedik egymást, így összefésülhetõk –
bár ez ahány ház, annyi szokás alapon történik.
Mindenesetre a folyamatos fejlesztés az ISO-
rendszerben alapkövetelmény, és ezt jól alátá-
masztja az MFL standardcsoport.

Szemléletbeli fejlõdés
A rendszerépítés egyik legszembetûnõbb ered-
ménye: a többség belátta: a KES-ISO követel-
mények kielégítése a minõségi betegellátást szol-
gálja. Elfogadottá vált, hogy a szükséges és
elégséges dokumentáció a munka része, egyben
védelmet és biztonságot is nyújt. A munkatársak
megértették: „A minõség szokás, nem pedig tett”
(Arisztotelész nyomán).
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Magyarországon az egészségügyi szolgáltatószer-
vezetek közül egyre többen kiépítik és mûköd-
tetik a minõségirányítási rendszert.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mûköd-
tetés elsõsorban a rendszer dokumentumainak
„karbantartására” korlátozódik. Ez a karbantar-
tási folyamat az évenkénti felülvizsgálatra szorít-
kozik, amely szorosan kapcsolódik a soron követ-
kezõ felügyeleti audithoz.

Kevés azon egészségügyi szolgáltatószerveze-
tek száma, amelyek minõségfejlesztéssel foglal-
koznak, illetve a gyakorlatban minõségfejlesztési
módszereket alkalmaznak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Jósa András Kórháza a megye 580 ezer
lakosa számára 2096 ágyon, a Zala Megyei Kórház
a megye 297 ezer lakosa számára 1230 ágyon
végez gyógyító munkát.

Mindkét kórház a szolgáltatás minõségének fel-
térképezésére és javítására különbözõ módszere-
ket alkalmaz (PDCA, Problémamegoldás 7 lépé-
se, SWOT-elemzés, Brainstorming, EFQM-ön-
értékelés, belsõ benchmarking). 

A két megyei kórház közel azonos idõszakban
építette ki minõségirányítási rendszerét az ISO
9001:1994, majd újíttatta meg az ISO 9001:2000
szabványok követelményei szerint. A kezdetektõl
jó partneri kapcsolat alakult ki a szervezetek
között.

Az egészségügyi szolgáltatószervezetekre álta-
lában a „zárkózottság” a jellemzõ. Nehezen
„adnak ki” belsõ információkat. 

Úgy gondoltuk, mi megtörjük ezt a „befelé for-
dulást”, és kísérletet teszünk belsõ életünk egy
szeletének egymás elõtti õszinte feltárására.

Mindkét kórház menedzsmentje felvállalta ezt
a kihívást.

2003-ban döntöttünk úgy, hogy kezdetként a
betegelégedettséget tesszük „nagyító” alá mind-
két kórházban.

Munkánk során szigorúan követtük a bench-
marking-tevékenység tudományosan meghatáro-
zott rendjét.

Nevezetesen:
– mit mérjünk össze,
– hogyan viszonyítsunk,
– hogyan férjünk hozzá az aktuális adatokhoz?
A benchmarking típusai közül a kompetitív
típusú benchmarkingot alkalmaztuk.

Munkánk során a tíz lépésbõl álló benchmark-
ing-folyamatot követtük, a tervezés, elemzés,
integráció és akció fázisain belül.

A vizsgálat, illetve a kísérleti kutatás újszerû
jellemzõi:
– a felmérést azonos idõpontban (2003. július

7–12. között) végeztük,
– mindkét kórházban azonos betegségcsoportban

kezelt pácienseket kérdeztünk meg,
– a megkérdezett betegek száma mindkét kór-

házban azonos volt (220 fõ),
– kevés, de összetett kérdésekbõl álló, azonos 

tartalmú kérdõívet készítettünk, amelyek ok-
okozati összefüggésre épültek,

– a feldolgozás az ok–hatás elemzés módszerén
alapult,

– az eredményeket táblázatokban összegeztük,
– a szemléltetés oszlop- és Ishikawa-(halszálka)

diagramon történt. 

A kérdõív 12 kérdést tartalmazott.
Az elsõ öt kérdés általános információszerzésre

utalt. Eredménye a következõ oldalon, az 1. táblá-
zaton látható.

Megállapítható, hogy a beérkezett adatok
meglehetõsen hasonlítanak egymáshoz mindkét
kórházban.

A további kérdések az egészségügyi szolgál-
tatás azon területeit célozták meg, amelyekre
pácienseink – jogosan – a legérzékenyebbek. 

Nevezetesen:
– az elhelyezés körülményei felvételkor,
– betegtájékoztatás, a betegek jogai,
– az osztályok rendje, tisztasága,
– a nyugalom biztosítása,
– az étkeztetés körülményei,
– ismerõsének, hozzátartozójának ajánlaná-e a

kórházainkat gyógykezelés céljából?

A válaszadás lehetõségeit két csoportba osztottuk.
Pozitív és negatív válaszokra. Vigyázva arra, hogy
minden pozitív válasznak meglegyen a negatív
megfelelõje. 

Ezen belül a válaszok csoportosításából az is
kiderül, emberi mulasztásból vagy a tárgyi
feltételek, eszközök hiányából eredõ az elége-
detlenség.

Benchmarking-tevékenység az egészségügyben
– Csikai Sándorné*, Bognárné Laposa Ilona**–

** Vezetõ auditorh., Nyíregyháza, Jósa András Kórház.
** Ápolási igazgatóh., Zalaegerszeg, Zala Megyei Kórház.
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Egy kérdés, a 6. kérdés szerkezeti felépítését a 2. táblázatban, a kapott válaszok eredményét az 1. ábrán
szemléltetjük.

6. kérdés:

EREDMÉNYEK *J.A.K. **Z.M.K.

Kiosztott kérdõívek: 220 db 220 db
Beérkezett kérdõívek: 209 db 220 db

A válaszolók nem szerinti megoszlása:
Férfi: 61 fõ – 29% 70 fõ – 32%
Nõ: 145 fõ – 71% 150 fõ – 68%

A válaszolók életkor szerinti megoszlása:
–20 év: 4 fõ –1,5% 4 fõ –   2%

21–40 év: 80 fõ – 38% 77 fõ – 35%
41–60 év: 68 fõ – 32% 77 fõ – 35%
61–    év: 57 fõ – 27% 62 fõ – 28%

A válaszolók lakóhely szerinti megoszlása:
Város: 118 fõ – 56% 129 fõ – 59%
Falu: 82 fõ – 39% 89 fõ – 40%
Tanya: 5 fõ – 2% 2 fõ – 1%
nem válaszolt a kérdésre: 4 fõ –

A „Feküdt-e már kórházunkban?” kérdésre adott válasz alapján:
Igen: 38 fõ – 18% 53 fõ – 24%
Nem: 41 fõ – 20% 44 fõ – 20%
Többször: 121 fõ – 58% 120 fõ – 55%
nem válaszolt a kérdésre: 9 fõ 3 fõ

A „Hogyan érkezett kórházunkba?” kérdésre adott válasz alapján:
sürgõsséggel, azonnali ellátásra: 90 fõ – 43% 63 fõ – 29%
beutalóval – háziorvostól, szakrendelõbõl: 51 fõ – 24% 69 fõ – 31%
elõjegyzéssel: 59 fõ – 28% 88 fõ – 40%
nem válaszolt a kérdésre: 9 fõ –

1. táblázat
*Jósa András Kórház, **Zala Megyei Kórház

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A kórházi felvételkor milyenek voltak az elhelyezés körülményei?
a) Jók, mert:

• az ápoló, aki a felvételét végezte, udvarias, figyelmes volt,
• az orvos, akinek a kórtermébe került, udvariasan üdvözölte,
• az osztály hangulatos, barátságos,
• bemutatták a szobatársainak,
• felajánlották, hogy ha szükséges, biztosítanak hálóinget, törülközõt és egyéb használati tárgyat az

Ön részére,
• érkezése után 1 órán belül foglalkoztak Önnel.

b) Rosszak, mert:
• az ápoló, aki a felvételt végezte, udvariatlan, figyelmetlen volt,
• az orvos, akinek a kórtermébe került, figyelmen kívül hagyta Önt,
• az osztály rendetlen, barátságtalan,
• nem mutatták be a szobatársainak,
• elutasították, amikor hálóinget, törülközõt vagy egyéb használati tárgyat kért,
• érkezése után csak 1–2 órán belül foglalkoztak Önnel.

2. táblázat



MAGYAR MINÕSÉG 19

A vizsgálat eredményei:
– A kérdésektõl függõen 87–92%-os az elégedett-

ségi mutató.
– Mi a 8–13%-os elégedetlenséget elemeztük,

illetve tettük nagyító alá. Ugyanis alapelvünk
egyike, hogy a hibák kijavítására helyezzük a
hangsúlyt, és ne elégedjünk meg az igazán
jónak mondható elégedettségi mutatókkal.

A negatív vélemények elemzését, értékelését
elvégeztük.

Megállapítottuk, hogy a hiányosságok legna-
gyobb része mindkét kórházban az emberi hozzá-
állásból, mulasztásból ered. Ezt követte a tárgyi
feltételek és eszközök hiánya.

Megállapítások, tanulságok:
– Mindkét kórházban vannak az ellátással

elégedetlen páciensek.
– A kórházakon belül – a vizsgálatban részt vett

osztályokon – intézkedéseket kezdeményez-
tünk az elégedettség javítása érdekében. Ezt az
intézkedést kórházi szintre is kiterjesztettük.

– A betegek véleményének köszönhetõen egy
egészséges „versenyhelyzet” kezd kibontakozni
a két megyei kórház között. (Igyekszünk job-
bak lenni, mint a másik!)

– A „baráti” kapcsolat tovább mélyül a két
kórház között, amely napjainkban kiemelkedõ
érték.

Hogyan tovább?
A két kórház vezetése és munkatársai folytatják
az aktív együttmûködést.

Tesszük ezt azért, mert célunk találkozott a
benchmarking céljával. Ez nem más, mint annak
a paradigmának a megdöntése, hogy nem
vagyunk képesek egymástól tanulni. (Mi képesek
vagyunk.)

Terveink között szerepel a partnerbõvítés.
Hasonló szemléletû, szerkezetû és mûködésû
egészségügyi szolgáltatószervezet bevonása ebbe
a munkába.

Meggyõzõdésünk, hogy együtt többet tehe-
tünk azért, hogy a társadalom elismerését
kivívjuk.

1. ábra

Az oszlopdiagram A csoportja a pozitív, B csoportja a negatív válaszokat tartalmazza. Az Ishikawa-dia-
gram csak a negatív válaszokat prezentálja.

Emberi mulasztás

Tárgyi eszközök hiánya
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Elõzmények
A Szent Imre Kórház Budapest dél-budai régiójá-
nak egyetlen, többprofilú fekvõbeteg-ellátó gyógy-
intézménye. A kórház helyén a XIX. század végén
és a XX. század elsõ felében gyógyító, vagy leg-
alábbis gyógyüdülést szolgáló centrum mûködött,
melyet „Erzsébet Sósfürdõ”-nek hívtak. A gyógy-
fürdõ fénykora az I. világháború elõtti évtize-
dekre tehetõ, amikor a budapestiek közkedvelt
pihenõ-, üdülõ- és gyógyhelyévé vált.

A gyógyfürdõ helyén kialakított közkórház
1950-ben 363 ágyon, gyakorlatilag az alapszak-
mákban kezdte meg mûködését. A 60-as évek vé-
gétõl a XI. és XXII. kerület lakosságának száma
gyors ütemben növekedett. A meredeken emelkedõ
ágyszámigényt csak új kórházi pavilonok létesí-
tésével lehetett kielégíteni, ezért 1972-ben átadás-
ra került a „C”, majd 1978-ban pedig a „B” pavilon.
Ez a periódus a magyar egészségügyben egyébként
is az extenzív kórházfejlesztések idõszaka volt. 

Az így kialakult épületegyüttes rendszeres fel-
újítására, karbantartására csak részlegesen ke-
rülhetett sor, ezért az fokozatosan alkalmatlanná
vált a századfordulóra az elvárható szintû ellátás
biztosítására, a rohamosan fejlõdõ orvosi tech-
nológia befogadására. Az épületek átalakítására, a
hotelszolgáltatás javítására napjainkban kerül-
hetett sor: egy komfortosítási program után 2002-
ben az eredeti, 50 éves épület bõvítéses rekonst-
rukcióját a költségvetés és a tulajdonos fõváros
támogatásával 2002-ben fejeztük be. 2004-ben a
tulajdonos hozzájárulásával megkezdõdött a többi
épület rekonstrukciójának és fejlesztésének ter-
vezése, amelynek eredményeként a teljes épület-
együttes megújul.

A Fõváros Egészségügyi Cselekvési Program-
jában a kórházat kijelölt regionális kórházként
emelte ki.

2001 nyarán új menedzsment került a kórház
élére, amely átfogó modernizáció mellett köte-
lezte el magát. Stratégiai célkitûzésében a kör-
nyezet változásaira rugalmasan reagáló, beteg-
központú, sürgõsségi alapú, mátrix kórház és
járóbeteg-ellátás kiépítése szerepelt. 

E modern kórház költséghatékonyan végez
minõségi munkát, így válva regionális egészség-
ügyi szolgáltató- és képzõközponttá, tanúsított
minõségügyi rendszer kiépítésével. 

Mindezek megvalósulásának az volt a feltétele,
hogy a pénzügyi stabilitást megszerezzük. E
folyamat részeként megalakult a Minõségügyi
Koordinációs Iroda 2000 októberében. 

A Minõségügyi Koordinációs Iroda elsõ feladata
a fekvõbeteg-dokumentációk vizsgálatának meg-
tervezése és lebonyolítása, az orvosszakmai- és
ápolási protokollok elõkészítése, majd a minõség-
irányítási rendszer kiépítésének támogatása volt.

2003. július 1-jével levált a kórházról, és a XI.
kerület tulajdonába került a teljes járóbeteg-
szakellátás. A mai intézmény kiszolgálja a két
kerület, valamint még néhány Budapest környéki
község felnõtt betegeit, az alapító okiratnak
megfelelõ tevékenységi körben. Biztosítja egy igen
jelentõs, összesen több mint 200 000 fõt számláló
populáció sürgõsségi, fekvõbeteg- és ambuláns
egészségügyi ellátását.

Új szervezeti formák
Napjaink feladata az ehhez szükséges szervezeti
rend és egyéb feltételrendszer kialakítása és
folyamatos fejlesztése.  

Ennek keretében hoztuk létre a Sürgõsségi
Betegellátás Mátrix Intézetét, melynek kialakí-
tása alapvetõen megváltoztatta a betegellátást a
kórház csaknem minden területén. Itt és csakis
itt kerül be a kórházba minden olyan beteg, aki
nem elõjegyzés alapján kerül felvételre. Koráb-
ban, ha egy kardiológiai beteget behoztak a
kórházba, ám olyan belgyógyászati osztály volt
ügyeletes, amelyik pl. fõképpen a cukorbetegeket
gyógyította, eltelt egy-két nap, amíg az illetõt a
betegségének valóban megfelelõ osztályra vették
át. Mostanra olyan betegutakat épített ki a
kórház, hogy a sürgõsségi csapat gyors diagnózisa
alapján azonnal arra az osztályra helyezik el a
beteget, amelyik betegségének megfelel, s ahol
annak a kórképnek a specialistái dolgoznak. Ez az
eljárás teremtette meg az alapját a többi osztály
mátrixszerû mûködésének, ahol minden egységen
annyi és csakis annyi ágy van, amennyire az adott
profilhoz tartozó betegeknek szükségük van. Ez
azonban csak egyik hozadéka a sürgõsségi egység
munkájának. Az egységen éjjel-nappal, nonstop
mûködik több, egymást váltó orvosi csapat
(team), amelynek minden tagja a maga területén
magas szintû specialista. A bekerülõ beteget

Minõségmenedzsment fejlesztése 
mátrixjellegû kórházban

– Dr. Udvardiné H. Szilvia*–

* Minõségügyi irodavezetõ, Szent Imre Kórház.
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fogadó „triage nurse” a beteg állapotának
súlyosságát megítélve irányítja a pácienst a meg-
felelõ ellátóegységbe. A kritikus állapotú betegek
például a shocktalanítóba vagy az intenzív osz-
tályra, de mindenképpen a legjobb helyre kerül-
nek. A kisebb balesetet szenvedett pácienseket a
sürgõsségi egység részeként üzemelõ ambuláns
traumatológiai ellátásra irányítják. Szükség
esetén azonnali laboratóriumi és radiológiai vizs-
gálatot is biztosítunk éjjel-nappal, így a betegek
nagyrészt kivizsgálva kerülnek a fekvõbeteg-
osztályra – vagy megnyugtató esetben néhány óra
múltán otthonukba. Mód van arra is, hogy bi-
zonytalan esetekben 6–24 óráig az egységen fi-
gyeljék meg a pácienst, és ezalatt döntsenek
további kezelésérõl, elhelyezésérõl.

A sürgõsségi egységgel további egységek mû-
ködnek együtt, szervezetileg és helyileg is szoros
kapcsolatban. Az egyik a kerületi ügyelet, mely a
kórház területén belül, önállóan mûködik. A
második az Országos Mentõszolgálat esetkocsija,
illetve a nem sürgõs betegek szállítását biztosító
Fõnix Mentõszolgálat.

A Sürgõsségi Mátrix Intézet természetesen
jóval több, mint a sürgõsségi egység. Idetartozik
minden akut ellátást végzõ egység, például
Intenzív Terápiás Egység, a Központi Mûtõ és
Aneszteziológiai Szolgálat is. 

2003. év elejétõl, immár a megújult épületben
mûködik az Operatív Szakmák Mátrix Intézete,
amely a „hagyományos” mûtétes szakmák mellett
– a lakosság szükségleteinek megfelelõen – érse-
bészeti és plasztikai sebészeti profillal bõvült.
2004-ben befejezõdik a belgyógyászati jellegû osz-
tályok átalakítása mátrix rendszerré. A mátrix-
mûködés fõ jellegzetessége, hogy az ápolási
egységek önállóan mûködnek, és az orvosoknak
nem kell törõdniük a profiljukba nem tartozó dol-
gokkal. 

A mátrix intézeteket az intézetvezetõ fõorvo-
sok határozott idõre szóló megbízás szerint
vezetik, az egyes profilok orvosszakmai munká-
jáért a profilvezetõ fõorvosok felelnek. A minõ-
ségügy szempontjából fontos feladatuk volt kidol-
gozni például a profil mûködési rendjét. Az
intézetek közötti kapcsolatot orvosszakmai szin-
ten az orvos-igazgató, illetve a Szakmai Vezetõ
Testület harmonizálja, míg az ápolási egységek
közötti együttmûködést az ápolási igazgató köz-
vetlenül felügyeli.

A mátrix elhelyezési, hotelszolgáltatási, üze-
meltetési alapegységei az ápolási egységek. Külsõ
szemlélõ számára a legnagyobb változás, hogy
megszûnnek a hagyományos osztályok. A korábbi
funkcionális egységek, osztályok helyett ápolási
egységek mûködnek tovább, amelyek több szak-
terület betegeit egyszerre látják el. A beteg nem

egy adott osztályra fekszik be – hisz a hagyo-
mányos értelemben vett osztály meg is szûnt –,
hanem a betegség jellege szerint a számára 
alkalmas helyek közül az elsõ szabad ágyra kerül
és az orvos specialisták ott keresik fel a beteget. 
A mátrixstruktúra tehát a több hagyományos
osztály profiljára kiterjedõ beteganyagot rugal-
masan helyezi el, a várólisták így felszámol-
hatóak, azonos számú ágyon sokkal több beteget
sokkal célzottabban tudunk ellátni. 

A beteg gazdája, háziasszonya a bennfekvése
során az ápolási egység, az ápoló. A hasonló 
profilú ápolási egységek szakmai vezetõje az
intézetvezetõ ápoló, aki az ápolási igazgató
irányítási körébe tartozik.

Itt is, mint ahogy a profiloknál, a vezetõ ápolók
minõségfejlesztési tevékenységébe tartozott az
ápolási egységek mûködési rendjének kidolgo-
zása. Egy-egy ápolási egység mûködéséért, tevé-
kenységének a koordinálásáért a vezetõ ápoló
felel. 

Az új megoldásokat új munkatársak segítik. 
A profilmenedzserek az orvosi profilokat támo-
gatják. Szerepük pl.: a  tudományos munkák elõ-
készítése, a pályázatok figyelése, az orvosok
megbeszéléseivel, továbbképzésével kapcsolatos
tennivalók egyeztetése stb. 

Az esetmenedzserek szintén új szereplõk a ma-
gyar egészségügyben. Helyük a profil és az ápolási
egység között van. Feladataik közül meghatározó
a nem sürgõsséggel bekerülõ, elõjegyzett betegek
útjának biztosítása (idõpont-egyeztetés, ágybiz-
tosítás, vizsgálatokra idõpontkérés, a beteg
tájékoztatása a vizsgálatokról stb.). 

A nagyléptékû szervezeti átalakítás csak úgy
volt elképzelhetõ, ha annak stabilitásáról jól meg-
alapozott minõségügyi rendszer gondoskodik.

2003 márciusában a kórház elnyerte az ISO
9001:2000 minõségirányítási rendszer tanúsító
okiratát. 

Továbblépés: a KES bevezetése
A rendszer kiépítése alapot teremtett a fejlõdés és
továbblépés szempontjából, mely a Kórházi
Ellátási Standardok felé vette irányát. Az integ-
rált minõségirányítási rendszer összehangolásá-
ban nagy segítséget nyújtott a jól felépített
bázisként mûködõ ISO-rendszer.

Az átalakulóban lévõ kórház szempontjából a
továbblépés talán legfontosabb eleme az ellátás
biztonságának, szabályozottságának és szakmai
minõségének folyamatos fejlesztése. Ehhez az
integrált minõségirányítási rendszer már jó
alapot nyújt, azonban stratégiai célunk, hogy – az
eredeti amerikai rendszerhez hasonlóan – folya-
matosan beépítsük a klinikai kockázatkezelés
módszereit is.
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A menedzsment, így ennek szerves részeként a
minõségmenedzsment számára a mátrixrendszer
bevezetése szempontjából az adott szervezeti
kultúrához való adaptálása jelentette a legna-
gyobb kihívást.

E rendszer kapcsán, és a Kórházi Ellátási
Standardok beépítése miatt, teljesen át kellett
alakítani a már kialakított és tanúsított MIR
rendszer alapjait és a dokumentációs rendszerün-
ket is.

A dolgozók szempontjából megközelítve a vál-
tozásokat, a menedzsmentnek olyan filozófiát kel-
lett követnie, amely mindenki számára egyaránt
motiváló erõvel hatott.

E filozófia alappillérei a következõk voltak (’90:
„Tanuló szervezet” Peter Senge):
• környezet kihívásaira rugalmas, adaptív és pro-

duktív szervezet képes megfelelni,
• a szervezet tagjainak minden szinten folyama-

tosan kell fejlõdni,
• minden ember képes tanulni, ha a szervezet

ebben segíti,
• a tanulás teamformája a siker záloga.

A TQM filozófiájának alkalmazása
A TQM – mint hatékony módszer – segítségével
nemcsak folyamat- és eredményminõségre kell
koncentrálni, hanem a meglévõ standardok

betartásán felül tovább kell növelni az intézmény
egészére kiterjedõen az eredmények jó minõségét
is. Ez csak akkor lehetséges, ha dolgozóink fel-
ismerik, hogy a csoportokban végzett munka túl-
nyúlik a szakmai körökön, hierarchikus renden és
funkción.

Az integrált minõségügyi rendszer (MIR, KES)
kiépítésének során az „egy mindenkiért – min-
denki egyért” elv kialakulni látszott, mostanra
már elértük azt, hogy minden munkatársunk
felismerte a rendrakásban rejlõ lehetõséget. 
A Kórházi Ellátási Standardok kifejezetten az
egészségügyre, annak szakmai mûködésére
vonatkozó elvárásokat fogalmaz meg, segítségével
a betegellátás biztonságosabbá válik, színvonalát
növeli, és legfontosabb, hogy a gyógyítás ered-
ményességét mérhetõvé teszi.

2003. novemberében az egészségügyi csoport
kategóriában az intézmény három dolgozója nyert
IIASA SHIBA Díjat a Minõségmenedzsment
fejlesztése a mátrixjellegû kórházi struktúrában
pályázattal.

A SHIBA Díj elnyerése nemcsak a csoportnak,
hanem az egész intézet számára nagy elismerést
jelentett, és megmutatta a fejlesztések lehetséges
útvonalát. A díj elnyerésével tagjai lettünk a
Nemzeti Minõség Klubnak is, így tapasztalat-
szerzéssel, benchmarkinggal gazdagíthatjuk, fej-
leszthetjük kórházunk tevékenységét.

Nehéz az embernek, de akár egy intézménynek 
is saját eredményeirõl nyilatkoznia. Éppen ezért,
eredményeink ismertetésére az integrált rendszer
auditjelentésébõl idézünk néhány sort:
„Az integrált rendszer bevezetett, és jól mûködik.
A kórházi ellátási standardok összintézeti meg-
felelése – mintavételes vizsgálattal – 96,45%.”

Eredményeinkre büszkék vagyunk, és a kórház
összes dolgozója egy emberként örül neki. 
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A mindennapi munkánk során érzékeljük, hogy
körülöttünk minden változik. Ebben a változó
világban azonban mindenkinek el kell dönteni,
hogy mi az, ami állandó maradjon, és mi az, ami
feltétlenül változzon. Egy kórház életében ezek a
dolgok még izgalmasabban alakulnak, mert a
döntéseket vitathatatlanul a menedzsment hatá-
rozza meg. Földrajzi elhelyezkedése és ágystruk-
túra szempontjából is „kicsit szerencsésnek”
mondhatja magát az 530 ágyas nagykállói Pszi-
chiátria Szakkórház. Minden menedzseriskolá-
ban azt halljuk, hogy a legjobban áttekinthetõ és
menedzselhetõ az olyan kórház, amelynek ágyszá-
ma 300–500 közé tehetõ. E tekintetben ideálisak
vagyunk. A sikeres mûködést ezek után már
„csak” jó döntésekkel lehet megvalósítani. A kór-
ház menedzsmentjének egyik, ilyen jó döntése
volt a minõségirányítási rendszer bevezetése. 

Az integrált minõségirányítási rendszer alap-
jainak lerakása 1996-ban kezdõdött, 1997-ben
végeztek nálunk sikeres külsõ auditot. Ezzel vette
hivatalosan kezdetét a minõségirányítási rend-
szer. Ezt követõen, 2000-tõl környezetirányítási
rendszert mûködtetünk, majd 2003-tól bevezet-
tük a Kórházi Ellátási Standardokat. Az ESzCsM
2005. december 31-ig érvényes irányelveket adott
ki az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tv. 
132. §-a által elõírt belsõ minõségügyi rendszer
kialakításához és fejlesztéséhez, mely megjelent
az Egészségügyi Közlönyön kívül az Egészségügyi
Menedzsment c. folyóirat 2004. évi január-feb-
ruári számában is. Alkalmazási területe kiterjed
az Egészségügyi törvény 3. §-nak a) pontjában
meghatározott egészségügyi intézményekre,
egészségügyi szolgáltatószervezetekre, tehát
ezeket is bevezettük, annál is inkább, mert a
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján az
irányelv a belsõ minõségügyi rendszer minimum-
követelménye.

A minõségirányítási rendszer felé vezetõ út azon-
ban nem mindenki számára van egyenletesen
kikövezve. Akik hamarabb kezdték, mára már
integrált rendszert tudhatnak magukénak, ha
kitartóan, pontosabban elkötelezetten csinálták. 

Néhány fogalommeghatározást ragadnék ki,
melyeket részletesen megtalálunk az irányelvben,

pl.: beszállító, betegelégedettségi vizsgálat, bizo-
nyítékokon alapuló orvoslás, eredményesség,
jövõkép, hatékonyság, indikátor, minõségpolitika,
stratégiai terv, MINÕSÉGFEJLESZTÉS….

Vezetésen az egészségügyi szolgáltatószervezet
minõségügyi rendszerének kiépítésében és mû-
ködtetésében a SZOLGÁLTATÓSZERVEZET
VEZETÉSÉT értik.

Engedjenek meg nekem egy kritikai észrevételt.
Körülbelül 7 éve, amióta „minõséggel” kapcso-
latos elõadásokat, publikációkat állítok össze, a
fenti fogalmakat járom körbe. Irányelv nélkül,
saját „kútfejünkbõl” indultunk el. Vagyis elõbb
volt minõségirányítási rendszerünk, mint az
irányelv! Akkor helyezkedjünk addig várakozó
álláspontra, ameddig a minõségirányítási rend-
szerrel nem rendelkezõ kórházak felzárkóznak? 

Az irányelv alapelvei: 
• Szektorsemlegesség
• Áttekinthetõség, nyilvánosság
* Folyamatos megvalósítás
* Folyamatos fejlõdés
• Organikus mûködés

A fentiekbõl kiemeltem a csillaggal jelölteket. Az
egész rendszer bevezetése csak folyamatos fejlõ-
déssel és folyamatos megvalósítással lehetséges.
Egyszerre – egyik pillanatról a másikra – minõ-
ségirányítási rendszert felépíteni nem tud senki.
Mi nyolcadik éve építjük, de azt vesszük észre,
minél elõbbre haladunk, annál szélesebb a látó-
körünk, annál kritikusabban szemléljük a saját
magunk által felépített rendszert. Természetesen
elégedettek vagyunk vele, azonban ezt paradox
módon érjük el, úgy, hogy közben folyamatosan
elégedetlenkedünk. Ez az egésznek az alapja. 

Idézem régi fõigazgatónkat, aki azzal biztatta
maroknyi csapatát: a cél az legyen, hogy mindig
egy kicsit jobban. Mármint az elõzõekhez viszo-
nyítva. A biztatás meghozta az eredményt?
Szerintünk igen, de döntsék el mások.

Nézzük az öt pontot, mely köré további alpon-
tokat rendel az irányelv. Akár EFQM-nek, illetve

A vezetés ellentmondásai 
a minõség fejlesztésében*

– Jakabné Harcsa Erzsébet**–

** A szerzõ 2004. április 29-én, a DEMIM konferencián, az ESzCsM irányelvei alapján tartott elõadásának szerkesztett változata.
** Ápolási igazgató, Pszichiátriai Szakkórház, Nagykálló.
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annak speciális változatának is nevezhetném.
Saját intézményünket alapul véve végigmentem
az alábbi pontokon, elemezném õket, hogy állunk
mi, mármint a nagykállói kórház ezekkel a pon-
tokkal?

1. A vezetõk elkötelezettsége (11 alpont)

2. Gondoskodás a humán erõforrásokról 
(10 alpont)

3. Gondoskodás a tárgyi és pénzügyi
feltételekrõl (5 alpont)

– A pénzügyi erõforrásokkal való gazdálkodás.
– A tárgyi erõforrásokkal való gazdálkodás.
– A költséghatékonysági szempontok érvényesí-

tése.
– Az építménnyel, infrastruktúrával, kommuná-

lis hálózattal és háttérszolgáltatói berendezé-
sekkel/eszközökkel való gazdálkodás.

– A beszállítók termékeivel szemben támasztott
minõségi követelmények folyamatos felülvizs-
gálata.

4. A szolgáltatási folyamatok tervezése,
mûködtetése, értékelése és fejlesztése
(12 alpont)

5. A belsõ minõségügyi rendszer 
indikátorokon alapuló értékelése 
(14 alpont)

Mit jelentenek ezek a gyakorlat nyelvére lefordítva?
Mi van a siker mögött a nagykállói kórházban?
Nagy merészség részemrõl, de sikeresnek neve-
zem magunkat. Ennek több oka van. Mivel most
minõségirányítási szempontból kell körbejárni a
kérdést, hát azért, mert:
– korán elkezdtük a Minõségirányítási Rendszer

(MIR) építését,
– egyszakmás kórház vagyunk,
– „vidéki kórház” – dolgozóinknak szüksége van 

a munkahelyére, nincs más munkalehetõség,
ezért a vezetõk elkötelezettsége rájuk is köte-
lezõen hat.

Ha segítségül hívom az elõzõ öt pontot, minden
alpontra nyugodt lelkiismerettel válaszolhatok
pozitívan. Mivel azonban egy állandóan kukacos-
kodó ember vagyok, megnézem, hogy az öt
kérdés közül melyikbe tudnék „belekötni”. Hát
igen! 

A 3.-ba „Gondoskodás a tárgyi és pénzügyi
feltételekrõl”. Ehhez ad az irányelv is legkevesebb
alpontot. Míg az 1.-hez 11 pont, a 2.-hez 10, a 4.-hez
12, az 5.-höz 14, addig a 3.-hoz csak 5 tartozik.

Röviden úgy mondanám: „Gazdálkodj okosan!”
Igen ám! Itt térnék vissza az elején feltett
kérdésre, hogyan legyen képes a vezetés gazdál-
kodni, ha áprilisban nem tudja, hogy 2 hónap
múlva mennyit kap az OEP-tõl?

Hogyan lehet úgy tervezni, stratégiát kialakítani,
ha teljesítmény alapján fizetnek, és nem tudom,
hogy hányan fognak „befeküdni” a pszichiátri-
ára? Mert ugye ez egy olyan szakma, amit min-
denki ismer, és csak legyint: á, az nem is beteg,
„csak iszik”, vagy „csak bolond”, vagy … halljuk
sokszor a stigmát. Igaz, hogy nincs beültetendõ
protézis, de van dobozonként 60 E Ft-os gyógy-
szer, van munkahelyi pótlék, merthogy elõfordul,
hogy a nõvér esik áldozatul egy deliráló beteg hal-
lucinációjának, és odaüt, ahová és ahogy nem kel-
lett volna. És vannak szigorú szabályok, például
nõvér egyedül nem teljesíthet szolgálatot. Vagyis
gondoskodjon a vezetés… Ugye már ismerõsként
cseng, amit az irányelv javasol?

Mert „a vezetés nem egyéb, mint mások moti-
válása…” – mondta ezt egy nálam okosabb ember.
Csakhogy motiválni meddig lehet? Mivel lehet?
Hogyan motiváljak, ha engem nem motiválnak?
Vagy igen, csak nem adják tudtomra? Nem látok
jól az irányelv mögé. 

Mennyivel könnyebb lenne az intézmény veze-
tésének, ha akár korlátozottan is, de lenne lehe-
tõség pl. pályázni: auditálásért, tanúsításért,
továbbképzésekért, indikátorok „gyûjtéséért” és
kiértékeléséért, konferenciákon való részvételért,
elõadások megtartásáért, teamek mûködtetésé-
ért, és sorolhatnám.

Bocsánat a kritikáért! Soha nem voltam anya-
gias, senki ne érezze azt, hogy most koldulni
akarok!!! Csak meddig tartson az elkötelezett-
ségem? Lehet, hogy azzal is beérném, ha valaki
erre válaszolna?

Végül, engedjék meg, hogy a rám nem jellemzõ
kritikus elõadás után – remélem nem megsértve
ezáltal senkit, de bízva abban, hogy az általam
elmondottak el fognak jutni azokhoz, akik szeret-
nék, hogy a szakmai irányelv betartásra kerüljön
– jó tanácsként mondanám: kórházvezetõk is csak
úgy tudnak betartatni irányelveket és paragrafu-
sokat, ha az „illetékesek” számukra is biztosítják
a feltételeket.
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Az auditok vezérlõ gondolata, hogy a minõség-
irányítási rendszer legfontosabb eleme a beteg
(vagy a páciens), ezt az audit során az audi-
toroknak és a szakértõknek mindig szem elõtt
kell tartani.

Sokféle egészségügyi intézményben valósítanak
meg és mûködtetnek minõségirányítási rend-
szert. Más szempontok hangsúlyosak a minõség
szempontjából a foglalkozás-egészségügyi intéz-
ményekben, a rehabilitációra szakosodott kórhá-
zakban, a szakrendelõkben, kisebb városi kór-
házakban, orvostechnikai cégeknél, magánpraxi-
soknál, betegszállító cégeknél stb. Az auditorok-
nak a szabvány érvényesülésének elbírálásakor
figyelembe kell venniük, hogy az adott helyen a
minõség szempontjából mely szabványelveknek
van nagyobb szerepe. A Digart Hungary Kft. az
országban elsõ ízben auditált alapellátó egész-
ségügyi rendelõt, a bõnyi családorvosi és
védõnõi szolgálatot. Itt a hangsúlyt a szolgál-
tatás vezetõ fõorvosa, dr. Menyhárt Miklós a
betegségek megelõzésére, az ellátott lakosság
egészségének megõrzésére helyezte, és ebbõl
kiindulva építette fel minõségirányítási rend-
szerét. 

Az egészségügyi intézményekben dolgozóktól
szokatlan a szabványok és a standardok nyelve-
zete, noha a tartalma, koncepciója összhangban
van a gyakorlattal és a vezetés törekvéseivel.
Gyakran nem világos az intézmények számára: ne
csak jó minõségû munkát végezzenek, hanem ezt
igazolni is tudják. A mindennapi feladatok el-
látásának leírása körülményeskedésnek tûnik,
különösen, ha begyakorlott dolgozók sok éve vég-
zik. Vannak, akik csak egy orvosi mûhibaper
kapcsán értik meg, mekkora jelentõsége van a
dokumentálásnak, a cselekvéssor leírásának, iga-
zolásának. Ebbõl következõen gyakran vita tár-
gya, milyen részletességgel készüljenek a proto-
kollok, munkautasítások. Az auditor és a vele
együttmûködõ orvos szakértõ azt vizsgálja, meny-
nyire egyértelmû, szakszerû a leírás, megfelel-e 
az a bevált gyakorlatnak, nyomon követhetõk-e 
a jelentõséggel bíró munkafázisok – valamint azt,
hogy az elvégzett tevékenységet ellenõrizték és
dokumentálták-e.

A szabvány elõírja, hogy vizsgálni kell a bete-
gek (vagy páciensek) igényeit, a szolgáltatással
kapcsolatos elégedettségét. Az a tapasztalat, hogy
az egészségügyi intézményekben általában vilá-
gosan ismerik, mivel elégedett és mivel nem a
beteg és a hozzátartozó. Az igények legtöbbször
anyagi okokból, de elõfordul, hogy a dolgozók túl-
terheltsége miatt nem valósulnak meg. A betegek,
hozzátartozók kellõ tájékoztatása sok helyen nem
kap megfelelõ hangsúlyt, a beleegyezõ nyilatkoza-
tok túl általánosan fogalmaznak.

Sokszor nem maga az intézmény dönt fontos,
minõséget befolyásoló témakörökben, hanem a
fenntartó, irányító szervezet, például klinikák
esetén az egyetem. Nehéz ilyenkor körülhatárolni
a tanúsítványt kérõ szervezet hatáskörét, elbírál-
ni, vajon mennyire szólhat bele a tevékenysége
minõségét biztosító tényezõkbe. Például a beszer-
zés során van-e szabad keze az egészségügyi
intézmény dolgozóinak, akik a vásárolt árut vagy
kért szolgáltatást igénybe veszik.

Nehéz elfogadtatni a kalibrált vagy hitelesített
mérõeszközök gyakorlati jelentõségét. A nehéz
anyagi helyzetben levõ intézmények sorra mond-
ják vissza az átalánydíjas karbantartási szerzõdé-
seiket. Ez ellentmond a minõségirányítási szab-
vány elõretervezési koncepciójának, de hosszú
távon anyagi veszteséget is jelenthet a karban-
tartás elmaradása miatti meghibásodás drágább
javíttatása. Ez a szolgáltatásnyújtást is zavarhat-
ja, pl. a berendezés hibája miatti várakozás a vizs-
gálatra, de súlyosabb esetben a beteget veszélyez-
tetheti.

Egyre gyakoribb, hogy a minõségirányítási
szabvány követelményeinek való megfelelés mel-
lett a környezetközpontú irányítási rendszert is
kiépíti az intézmény. Dicséretre méltó, ha egy
szervezet a saját munkája során is végiggondolja
környezetünk védelmének szempontjait. Sajnos 
a megvalósítás gyakran nehézségekbe ütközik:
nincs kellõ anyagi háttér, nincs megfelelõ szakem-
ber, továbbá a hanyagság, gondatlanság nehezen
leküzdhetõ. Szomorú látvány az auditorok szá-
mára is, amikor anyagi okok miatt mûködés-
képtelen a hulladékártalmatlanító a kórházban,
vagy nem megfelelõen mûködõ elszívórendszert
látnak a vegyi fülkénél.

** Ügyvezetõ igazgató, Digart Hungary Kft.
** Igazgató fõorvos, Margit Kórház, Pásztó.

Az MSZ EN ISO 9001:2001 minõségirányítási rendszer
auditálása egészségügyi intézményekben

– Dr. Nagy József,* dr. Éles János**–
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A kórházakhoz tartozó vagy kapcsolódó labo-
ratóriumok nagy feladat elõtt állnak, õk az MSZ
EN ISO 9001:2001 mellett vagy helyett a szigo-
rúbb szakmai követelményeket elváró MSZ EN
ISO/IEC 17 025:2001-es laboratóriumi szabvány-
nak való megfelelést vállalhatják fel, amit a
Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditál. 

Nagy könnyebbség számítógépen tárolni a ren-
deleteket, a mûködési szabályzatokat, a minõség-
irányítási kézikönyvet, az eljárásokat, a protokol-
lokat, a munkautasításokat, és számítógépen
vezetni a dokumentálásokat. Abban a kórházban,
amelyikben jól mûködik az intranet, és kellõ meny-
nyiségû számítógép áll rendelkezésre, gyorsabb a
munka, több információhoz lehet jutni, a beteg
kevesebbet várakozik, az orvos és az ápoló a mun-
kájának nagyobb hányadát fordíthatja a betegre.

Mindig problémát okoz a minõségirányítási
rendszer kidolgozása során – általában közvet-
lenül az audit elõtt – a sok régebbi és az újonnan
született szabályozás rendszerezése, áttekint-
hetõsége. Fontos hangsúlyt helyezni ezek hierar-
chiájának felállítására. Gyakran segít egy kód-
rendszer összeállítása a dokumentumok beazo-
nosítására. 

Nem kis erõfeszítés a tanúsítványt megszerez-
ni, de ennél jóval nagyobb kitartást igényel a
rendszer folyamatos mûködtetése és karban-
tartása.

Egy majdnem száz éve mûködõ, jó nemzetközi
hírû gyógyítóintézmény vajon milyen súlyúnak
érzi a tanúsítvány odaítélését? Azzal válaszolhat-
nánk, hogy abból a szempontrendszerbõl, amirõl
a szabvány szól, most ítélik meg elõször a mûkö-
désüket, és ha megfelelnek, akkor ez egy újabb
adalék lehet a jó hírnévhez.

Kisebb intézményekben a dolgozók jobban is-
merik egymás munkáját, tájékozottabbak a ház-
ban folyó eseményekrõl, családiasabb légkörben
folyik a munka. Ennek elõnyei határozottan nyo-
mon követhetõk voltak az auditorok és orvos
szakértõk számára például a Margit Kórház,
Pásztó esetében, amit a kórház igazgató fõorvosa,
dr. Éles János is megerõsített. A kollégákat
sokéves munkatársi kötelék kovácsolja össze egy-
mással, a betegekkel és hozzátartozóikkal is sze-
mélyes kapcsolatot, jó légkört igyekeznek kialakí-
tani. A kórház dolgozói közös erõfeszítésnek és
közös sikernek könyvelték el a tanúsítvány meg-
szerzését. A vezetõség megragadta az alkalmat,
hogy a fiatalokat bevonja a felkészülési és az
irányítási munkákba. 

Világosan kitûnt az audit során az igazgató fõ-
orvos szándéka: a városnak akar megfelelni,
Pásztó és környéke lakosságának jó minõségû
egészségügyi ellátására törekszik. Vezetõi szem-
mel tisztában kell lenni, hogy milyen elvárások

merülnek fel az egészségügyi intézménnyel szem-
ben a szolgáltatók és a társadalom részérõl, továb-
bá, hogy az igények kielégítésének milyen távlatai
lehetnek. 

A nagyobb intézmények helyzete a minõség-
irányítási rendszer kialakítása és mûködtetése
terén jóval nehezebb. Az egyszerûbb feladatokat
sem könnyû elfogadtatni a szervezet minden 
szintjén. Az elõnyös specializálódás az átfogó
szemléletet szûkíti, a felelõsségeket szétdarabolja.
A kommunikáció bonyolultabb, a szabványpon-
toknak való megfelelés nagyobb összehangolást
igényel.

Sokszor tapasztaljuk, hogy az ápolásban dolgo-
zók jelentõs szerepet vállalnak a minõségirányí-
tási rendszer kiépítésében és fenntartásában.  A
Margit Kórház ápolási igazgatója, Fazekas
Erzsébet jó vezetõi szemmel osztotta ki beosztott-
jaira a rájuk váró feladatokat a rendszerben.
Egyértelmû formát kaptak a protokollokban az
évek során kikristályosodott ápolási feladatok, és
a kiszolgáló személyzettel szembeni elvárások
munkautasításokban váltak kézzelfoghatóvá és
számon kérhetõvé.

A továbblépés irányához, az elvégzett munka
egyfajta értékeléséhez szükséges információk a
vezetés számára nélkülözhetetlenek, és ez a
minõségirányítási szabvány egyik fontos alapelve.
A mennyiségi mutatók átgondolt gyûjtése és
értékelése a Margit Kórház példáján megmutatta,
hogy a szakmákra lebontott gazdálkodás és kiér-
tékelés egyrészt a vezetés számára megalapozza a
döntéseket, másrészt a részlegek is elgondolkod-
nak saját mûködésük ésszerûsítésén. A gazdasági
igazgató havi grafikus kimutatásai, amelyek a jó
információáramlás alapján mindenki számára
ismertek, szembetûnõ összehasonlításokat ered-
ményeznek nemcsak gazdasági téren vagy a for-
galmi adatok elemzése során, hanem egyfajta,
osztályok közötti egészséges versenyzésre is
ösztönöznek. 

A Szerkesztõ megjegyzése:
A bõnyi orvosi rendelõ fejlõdésérõl a Kossuth
Rádió riportban számolt be augusztus 23-án. 
A riport egy részlete:
Mv: A Gyõr-Sopron megyei Bõny orvosi rendelõ-
jének csodájára jár a világ. A háziorvosi rendelés
és védõnõi szolgálat körülményei már a leg-
finnyásabb nyugati elvárásoknak is megfelelnek.
Külön feljáró áll a mozgássérültek rendelke-
zésére. Elõjegyzés szerint érkezhetnek a bete-
gek, ergonómiai szempontok szerint alakították
ki a munkahelyeket. A számítógépes kapcsolat
segatségével a bõnyiek vérvételének adatait
Gyõrbõl még aznap megkapja a háziorvos. A
bõnyi rendelõnek minõség-ellenõrzési tanúsít-
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ványa is van, no és minõségi megbízottja. Az
ottaniaknak mindez természetes, és talán egysz-
er mindenhol így lesz.

R.: Dr. Menyhárt Miklós, a Gyõrtõl 15 km-re fek-
võ Bõny háziorvosa elmondta, hogy az ISO-minõ-
sítés megszerzése és betartása biztosítja, hogy a
betegek kiegyensúlyozott minõségû ellátáshoz
jussanak attól a pillanattól kezdve, hogy átlépték
a rendelõ küszöbét. Az sem elhanyagolható szem-
pont, hogy jó néhány pályázatnál vagy éppen kül-
földi biztosítóval való szerzõdéskötésnél már

feltétel a minõsítés megléte. A rendszernek kö-
szönhetõ újdonság például, hogy a páciensek
kérdõíven mondhatják el véleményüket a szolgál-
tatás színvonaláról. Az ottjártamkor megkér-
dezett betegek ez utóbbiról  dicsérõleg szóltak,
amihez Menyhárt doktor csak annyit tett hozzá,
hogy a hivatalos minõsítés mellett a legfontosabb
éppen a betegek elismerése. Ezért pedig minden-
nap meg kell küzdeni.

További információk a riportról: www.icenter.hu
Forrás: Observer Bianko

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó
tanúsítási eljárások Magyarországon*

– Nagy Csaba**–

Európában, így Magyarországon is, egyre inkább
elõtérbe kerülnek azok a minõségirányítási rend-
szerek, amelyek célja azt biztosítani, hogy minél
kevesebb olyan termék kerüljön forgalomba,
amely a rá vonatkozó követelményeket nem elé-
gíti ki. A mûszaki biztonság követelményeinek
teljesülését a gyártónak igazolnia kell.

A tanúsítási eljárások két nagy csoportba sorol-
hatók: 
– a kötelezõen elvégzendõ tanúsítások,
– az önkéntesen vállalt tanúsítások.

Kötelezõen elvégzendõ tanúsítások
Az Európai Közösség országaiban úgynevezett
irányelveket (direktívákat) adnak ki, amelyek tel-
jesítése attól kezdve kötelezõ, hogy azt az adott
országban honosító rendelet kötelezõvé teszi. 

Közismert, hogy ha egy termék a rá vonatkozó
összes új megközelítésû direktíva követelmé-
nyeinek megfelel, akkor a termékre felhelyez-
hetõ, illetve köteles viselni a „CE” jelölést, ami
csak azt jelzi, hogy a termék az alapvetõ köve-
telményeknek megfelel, de nem jelent minõségi
jelet. 

A „CE” jelölés és a hozzá tartozó megfelelõségi
nyilatkozat a forgalombahozatal jogosságát jelen-
ti, a minõségi követelményeket pedig a vásárlók
„tesztelik”, és az alapvetõ követelményeket tel-
jesítõ termékek közül mindenki kiválaszthatja a
pénztárcájának megfelelõt. 

Amennyiben az egyes termékek megfelelnek a
harmonizált szabványoknak, akkor azt kell vélel-
mezni, hogy a termék kielégíti az irányelv alapvetõ
követelményeit. A gyártó cégek igyekeznek betar-
tani a szabványok elõírásait, bár a szabványok nem
kötelezõek, mert így nem kell külön eljárásban
bizonyítaniuk, hogy termékeik legalább a szabvány
színvonalán teljesítik a követelményeket. 

Ebbõl látható, hogy a „CE” jelölés érdekében
elvégzett tanúsítás a „hatóságok” számára szük-
séges, mert így bizonyítható a termék megfele-
lõsége. 

A termékek különbözõ (kockázati) osztályokba
sorolhatók, a besorolási szabályok pedig termék-
körök szerint különbözhetnek. Általában minden
eszközfajtánál létezik egy alacsony kockázati
szint, amelynél elegendõ, ha a gyártó végzi el a
direktíva szerinti megfelelõségértékelést, kiállít
egy gyártói megfelelõségnyilatkozatot, és felhe-
lyezi a „CE” jelölést. A gyártó tartozik megõrizni
és a piacfelügyeleti hatóság kívánságára bemutat-
ni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a
jelölést alkalmazta. Ebben az esetben a „CE” mel-
lett nem szerepelhet kiegészítõ jelölés. 

Amennyiben a termék magasabb kockázatot
jelent akár a páciens, akár a felhasználó, akár a
környezet számára, úgy a gyártónak valamelyik,
Brüsszelben bejegyzett szervezet (Notified Body –
NB) közremûködését kell kérnie, amely a direktí-
va elõírásai szerinti megfelelõségértékelés el-
végzése után tanúsítványt ad ki a gyártó számára.

** Emlékeztetjük olvasóinkat 2004. évi 5. számunkra, melyben Winkler Istvánné általánosságban ismertette ipari termékeink
mûszaki biztonságának szabályozását és a CE jelölést.

** Fõigazgató, Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI), e-mail: nagycs@orki.hu, orki@orki.hu.
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Ennek birtokában felhelyezheti a termékre az NB
négyjegyû azonosító kódjával (ún. regisztrációs
számmal) kiegészített „CE” jelölést.

Az eddig elmondottakat minden olyan ter-
mékre általánosan alkalmazni kell, amelyekre új
megközelítésû direktíva vonatkozik.

Nézzük ezek után az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó jogi szabályozást.

Legelõször is látható, hogy az „orvostechnikai
eszköz” fogalom életbe lépett, így a továbbiakban
nem használható az „orvosi mûszer”, „orvosi esz-
köz”, „orvosi készülék” stb. kifejezés. Orvos-
technikai eszköznek kell tekinteni 
– minden olyan eszközt, amely a 47/1999. (X. 6.)

EüM, illetve 
– in vitro diagnosztikai eszköznek azokat, ame-

lyek a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben
megfogalmazott célokat szolgálják.

A 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet az alábbi direk-
tívákat honosítja: 90/385/EEC (AIMD – Aktív im-
plantálható orvostechnikai eszközök), 93/42/EEC
(MDD – Orvostechnikai eszközök), 2000/70/EC
(Vér és vérkészítmények). A rendelettel együtt
alkalmazandó az 52/2004. (VI. 2.) ESzCsM ren-
delet, amely a 2003/32/EC (Állati eredetû szöve-
teket alkalmazó orvostechnikai eszközök) direk-
tívát honosítja.

A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet a
98/79/EC (In-vitro diagnosztikai eszközök) direk-
tívát honosítja.

A továbbiakban csak a 47/1999. (X. 6.) EüM
rendeletre szorítkozunk. 

A rendelet szerint a gyártó kötelezettsége az
általa gyártott termékek (kockázati) osztályba
sorolása. Ennek alapján a legalacsonyabb (I.)
osztályba kell sorolni a beteg számára kis koc-
kázatot jelentõ eszközöket, ezeket a gyártó a 
fentiek alapján elvégzett megfelelõségértékelési
folyamat után „CE” jelöléssel látja el. Kivétel ezek
közül minden termék, amely ugyan I. osztályba
sorolható, de sterilen kerül forgalomba és/vagy
mérõfunkciója van! Ilyen terméknél NB
közremûködése szükséges, és csak a sterilitás
és/vagy mérõfunkcióra vonatkozó megfelelõséget
igazoló tanúsítvány birtokában, a tanúsítószerv
azonosító kódjával ellátott „CE” jelölés felhe-
lyezésére kerülhet sor. 

A további besorolási lehetõségek a II. a, II. b és
III. kockázati osztály. Az AIMD (aktív implantál-
ható) eszközök nem sorolhatók osztályba! 

Az ábra szemlélteti a gyártó által választható
eljárásokat, „útvonalakat”. A vízszintes vonalak

mentén a gyártó szabadon választhat, a függõ-
leges vonalak mentén azonban nem! (Például a 
II. b terméknél lehetséges a rendelet 2. sz. mel-
léklete szerinti teljes körû minõségügyi rendszer
tanúsítása, vagy a 3. sz. melléklet szerinti típus-
tanúsítás, és választható a 4. sz. melléklet szerin-
ti termékellenõrzés, vagy az 5. sz. melléklet sze-
rinti gyártásminõség tanúsítása, vagy a 6. sz. mel-
léklet szerint gyártmányminõség tanúsítása.)

Amennyiben a gyártó és a bejegyzett testület
nem tud megállapodni a besorolási osztályt ille-
tõen, akkor a gyártónak az illetékes hivatalhoz
(Magyarországon az ESzCsM Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgató-
sághoz) kell fordulnia döntésért, amellyel szem-
ben nem lehet fellebbezéssel élni, legfeljebb
bírósági úton támadható meg.

Önkéntesen vállalt tanúsítások

Ebbe a körbe tartoznak azok a tanúsítások, 
amelyek elvégzése/elvégeztetése elvben a gyártó
akaratától függ, bár a piaci körülmények rákény-
szeríthetik a vállalkozót ennek elvégzésére. (Pl.: a
biztosító csak akkor köt vele szerzõdést, vagy csak
ennek birtokában „áll vele szóba” a megrendelõ,
vagy csak így fogadja el kooperációs partnerként
stb.) 

Belátható tehát, hogy ezek a tanúsítások nem 
a „hatóság”, hanem a gyártó „ügyfelei” részére
adnak tekintélyt, elfogadottságot, ezzel – ha be-
keretezik és felteszik a falra – büszkén igazolható,
hogy „én egy minõségügyi rendszert tartok fenn”,
így a megrendelõ részérõl nagyobb a bizalom, így
végül is piaci tényezõként kell elismerni.

Az önkéntes tanúsítás alapja lehet ISO
9001:2000 és/vagy ISO 13 485:2003, de elképzel-
hetõ az ipartestületekkel történõ egyeztetést
követõen kialakított követelményrendszer sze-
rinti tanúsítás is. Ezáltal pl. könnyebben lehet
megszerezni az OEP-pel (MEP-pel) kötendõ 
gyártói szerzõdéshez szükséges hatósági bizonyít-
ványt.

A tanúsítás kiadására jogosult az Orvos- és Kór-
háztechnikai Intézet (ORKI), amelyet az egész-
ségügyi miniszter 2000 márciusában Kijelölt
Szervezetként fogadott el a 47/1999. (X. 6.) EüM
rendelet szerinti megfelelõségértékelésre, majd az
ORKI-t a Brüsszeli Bizottság 2001. április 6-i dön-
tésével Bejegyzett Testületként (Notified Body-
ként) regisztrálta, 1011-es azonosító kódszámmal.
Ennek birtokában az ORKI azonos jogosultsággal
rendelkezik, mint Európa többi notifikált
szervezete.
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ÚTMUTATÓ
a 47/1999. (X. 6.) EüM 

rendelet kockázati osztályai
szerinti megfelelõség-
értékelési eljárások

kiválasztásához

Orvostechnikai eszköz

4. sz. melléklet 1.
5. sz. melléklet 1.
6. sz. melléklet 1.
Mérési jellemzõk

verifikálása

CE 1011 CE 1011CE

I. kockázati osztály

7. sz. melléklet
Gyártói megfelelõség nyilatkozat

Steril/mérési funkciójú-e?

5. sz. melléklet 1.

Sterilizálási eljárás
validálása

További tanúsítás nem
szükséges

NEM IGEN IGEN

Orvostechnikai eszköz

2. sz. melléklet 1., a 4. pont nélkül
Teljeskörû minõségbiztosítás

3. sz. melléklet 1. fejezet
Típusvizsgálati eljárás

További tanúsítás
nem szükséges

4. sz. melléklet 1.
Termékellenõrzési

eljárás

5. sz. melléklet 1.
Gyártásminõség-

biztosítás

6. sz. melléklet
Gyártmány-

minõségbiztosítás

CE 1011 CE 1011 CE 1011CE 1011

II.b kockázati osztály

Orvostechnikai eszköz

2. sz. melléklet 2., a 4. pont nélkül
Teljeskörû minõségbiztosítás

3. sz. melléklet 2. fejezet
Típusvizsgálati eljárás

2. mell.2. 4. pont
Gyártmányterv

vizsgálat

4. sz. melléklet 2.
Termékellenõrzési

eljárás

5. sz. melléklet 2.
Gyártásminõség-

biztosítás

CE 1011 CE 1011CE 1011

Aktív implantátum

Orvostechnikai eszköz

2. sz. melléklet 1., a 4. pont nélkül
Teljeskörû minõségbiztosítás

7. sz. melléklet
Gyártói megfelelõség nyilatkozat

További tanúsítás
nem szükséges

4. sz. melléklet 1.
Termékellenõrzési

eljárás

5. sz. melléklet 1.
Gyártásminõség-

biztosítás

6. sz. melléklet
Gyártmány-

minõségbiztosítás

CE 1011 CE 1011 CE 1011

II.a kockázati osztály

CE 1011

Orvostechnikai eszköz

2. sz. melléklet 1. a 4. pont nélkül
Teljeskörû minõségbiztosítás

3. sz. melléklet 1. fejezet
Típusvizsgálati eljárás

2. mell.1. 4. pont
Gyártmányterv

vizsgálat

4. sz. melléklet 1.
Termékellenõrzési

eljárás

5. sz. melléklet 1.
Gyártásminõség-

biztosítás

CE 1011 CE 1011CE 1011

III. kockázati osztály
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Cikkünk elsõ része az élelmiszer-biztonság 
magyarországi szabályozásának az 1800-as
évektõl kezdõdõ elõzményeirõl, a csatlakozás
utáni idõszaktól érvényes jogszabályok EU-alap-
jairól, valamint az élelmiszer-biztonság rendsz-
erérõl és az új élelmiszertörvényrõl szólt. Az
alábbiakban az alaptörvény gyakorlati meg-
valósítása érdekében született legfontosabb ren-
delkezéseket foglaljuk össze.

Az élelmiszer fogalma
Az Országgyûlés által 2003. évi LXXXII. szám
alatt hozott törvény az Európai Parlament és a
Tanács 178/2002/EK Rendeletén alapul, amely az
élelmiszer és takarmány termelésének, feldolgo-
zásának és forgalmazásának minden szakaszára
vonatkozó általános elveket fogalmazza meg. A
törvény hatálya a Magyarországon elõállított és
forgalomba hozott élelmiszertermékekre terjed
ki, beleértve az export- és importtermékeket. 
A tagállamok közösségi rendeletszövegét nem
veheti át, csak hivatkozhatnak arra. 

Az élelmiszer fogalmánál a törvény szintén
csak utal a 178/2002/EK Rendeletre. A rendelet 
2. Cikke szerint élelmiszer minden olyan, feldol-
gozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan
anyag és termék, amelyet emberi fogyasztásra
szánnak, ill. várhatóan emberek fogyasztanak el.
Élelmiszernek minõsül az ital, a rágógumi, vala-
mint az elõállítás, feldolgozás vagy kezelés során
szándékosan hozzáadott bármely anyag, sõt a víz
is. Nem élelmiszer viszont (szemben a száz évvel
ezelõtti elõírásokkal – lásd cikkünk elsõ részét) 
a takarmány, az élõ állat, a forgalomba hozatalra
elõkészített, emberi fogyasztásra szánt állat
kivételével, a növények betakarítás elõtt, és nem
tekintendõ annak a gyógyszer, a kozmetikai ter-
mék, a dohánytermék, a kábítószer és az élelmi-
szerben maradt szermaradvány vagy szennyezõ-
dés sem.

Élelmiszerjog
Az élelmiszer-biztonságot meghatározóan befo-
lyásoló, EU-elõírások szerinti átfogó élelmiszer-
jogi rendszert az elmúlt évben – az új Élelmi-
szertörvény alapján – már meghozott, de csak az
EU-csatlakozással hatályba lépõ, valamint az idén

kiadott  rendeletek egész sora alkotja. Ezek több-
ségét részleteiben vagy legalább informatív szin-
ten csaknem mindenki ismeri.

Az élelmiszerjog alapjait szintén a hivatkozott
EK Rendelet adja. A 4. és 5. Cikk szerint az
intézkedések meghozatala során követendõ elvek
horizontális és általános keretrendszert alkotnak,
és az ezen alapuló élelmiszerjognak az emberi élet
és egészség magas szintû védelmének és a
fogyasztói érdekek védelmének egy vagy több
általános célját kell szolgálnia, beleértve az
élelmiszer-kereskedelem tisztességes gyakorlatá-
nak érvényesítését is. Lehetõség szerint tekintet-
tel kell lennie az állatok egészségének védelmére,
az állatok, valamint a növények és a környezet
védelmére. E követelmények érvényesítése mel-
lett kell az élelmiszerjognak az elõállított vagy
forgalmazott élelmiszerek és takarmányok szabad
mozgását is megvalósítania.

Kockázatelemzés
Nem biztonságos élelmiszer nem hozható forga-
lomba. Az élelmiszer akkor nem biztonságos, ha
az egészségre ártalmas, és emberi fogyasztásra
alkalmatlan.

Annak eldöntése során, hogy az élelmiszer bizton-
ságos-e, figyelembe kell venni:
– az élelmiszer fogyasztásának, ill. a termelés,

feldolgozás és forgalmazás egyes szakaszaiban
a élelmiszer felhasználásának szokásos feltéte-
leit, valamint

– a fogyasztóval közölt információkat, többek
között a termék címkéjén feltüntetett informá-
ciókat, ill. a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
információkat egy adott élelmiszer vagy élelmi-
szercsoport egészségkárosító hatásainak meg-
elõzésérõl.

Annak eldöntése során, hogy az élelmiszer ártal-
mas-e az egészségre, figyelembe kell venni: 
– az élelmiszert elfogyasztó személy egészségét

károsító azonnal és/vagy rövid távon és/vagy
hosszú távon jelentkezõ hatások mellett a kö-
vetkezõ generációknál jelentkezõ egészségkáro-
sító hatásokat;

* Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, fazekas.tarsai@fazekaslaw.hu.

Az élelmiszer-biztonság rendszere
Magyarországon a csatlakozás után

II. rész
Dr. Fazekas Éva*
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– az esetleg jelentkezõ, halmozottan toxikus
hatásokat;

– a fogyasztók egy bizonyos kategóriájának élel-
miszer-érzékenységét abban az esetben, ha 
az élelmiszert ennek a fogyasztói csoportnak
szánják.

Az emberi élet és egészség védelmére vonatkozó
általános célkitûzés megvalósítása érdekében az
élelmiszerjognak a kockázatelemzésre kell tá-
maszkodnia. A kockázatértékelést a rendelke-
zésre álló tudományos eredmények alapján,
független, tárgyilagos és átlátható módon kell
elvégezni. 

A törvény szerint a kockázat: egy veszély
következményeként jelentkezõ egészségkárosító
hatás és a hatás súlyosságának valószínûsége. 
A kockázatelemzés: olyan eljárás, amely három
összefüggõ elembõl áll, kockázatértékelésbõl,
kockázatkezelésbõl és a kockázati kommuniká-
cióból. A kockázatértékelés: egy tudományosan
megalapozott eljárás, amely négy lépésbõl áll: a
veszély azonosítása, a veszély jellemzése, a ve-
szélynek való kitettség értékelése és a kockázat
jellemzése. A kockázatkezelés: egy kockázat-
értékeléstõl eltérõ eljárás, amelynek során az
érdekelt felekkel konzultálva mérlegelik az alter-
natívákat, tekintettel a kockázatértékelésre és az
egyéb indokolt tényezõkre, majd szükség esetén
kiválasztják a megfelelõ megelõzési és ellenõrzési
eljárásokat. A kockázati kommunikáció a koc-
kázatelemzés folyamatában az információk és
vélemények interaktív cseréje a veszélyekrõl és
kockázatokról, a kockázatokkal összefüggõ ténye-
zõkkel és a kockázat megítélésével kapcsolatban a
kockázatértékelõk, a kockázatkezelõk, a fogyasz-
tók, az élelmiszer- és a takarmányipari vállal-
kozások, a tudósok és egyéb érdekelt felek között,
többek között a kockázatértékelés eredményeinek
értelmezésérõl és a kockázatkezelési döntések
okáról.

A kockázatelemzés és a kapcsolódó eljárások
magyarországi szabályozása az Unióban kialakí-
tott ún. HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point), vagyis Veszélyelemzés, Kritikus
Szabályozási Pontok) rendszernek felel meg. Ez a
rendszer alapjaiban a hatvanas években az ûrku-
tatás keretében került kifejlesztésre, és 1973-ban
kezdték alkalmazni az élelmiszeriparban. Az EU-
ban 1995 óta kötelezõ, és ekkor jelent meg ha-
zánkban is az 1995. évi élelmiszertörvény végre-
hajtási rendeletében.  Uniós taggá válásunkkal a
HACCP rendszer újrafogalmazása is szükségessé
vált, és kiadásra került a 90/2003. (V. 30.)
FVM–ESzCsM rendelet az élelmiszerek elõál-
lításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai
feltételeirõl. A vendéglátói és a közétkeztetési

élelmiszer-elõállításra és forgalmazásra külön
jogszabály vonatkozik.

A rendelet, ill. mellékletei tartalmazzák az
élelmiszerek biztonságosságának megteremtésé-
hez, a veszélyek megelõzéséhez és elhárításához
szükséges építészeti, mûszaki feltételeket és az
üzemi részfolyamatokat. A rendszer elsõdleges
jellegzetessége, hogy az adott termékre, tech-
nológiára vonatkozóan, a cég körülményei között
kell a veszélyelemzést elvégezni, és a végrehajtási,
ill. ellenõrzési és oktatási rendszert kidolgozni és
megvalósítani. Ezért nem lehetséges egy általá-
nos, minden hasonló tevékenységet végzõ szerve-
zetre alkalmazható rendszerdokumentáció kidol-
gozása, hanem minden esetben az egyedi adottsá-
gok, feltételek részletes vizsgálata szükséges.

A rendelet mára minden részében hatályba
lépett, és az illetékesek folyamatosan ellenõrzik az
egyes HACCP-rendszerek kialakítását és mûkö-
dését. A törvény mellékletei és különbözõ segéd-
anyagok, pl.: a mintákat is tartalmazó HACCP-
kézikönyv segítségével a tevékenységüket kezdõ
vállalkozások maguk is hozzáfoghatnak a rendszer
kialakításához, ill. a már mûködõ rendszerek
felülvizsgálhatók, mivel azonban a tervezés és 
a változtatások végrehajtása igen költséges, a
fölösleges beruházások, ill. a mulasztások elkerü-
lése végett tanácsos a folyamatszabályozáshoz
élelmiszer-ipari, csomagolástechnikai, minõség-
ügyi stb. szakértõk és jogászok segítségét kérni.

Egy HACCP-rendszer fõ elemei: 
– Projektindító; 
– Termékek leírása; 
– Technológiák folyamatábrái;
– Ellenõrzés;
– Technológiák veszélyelemzése, megelõzõ intéz-

kedései;
– Kritikus Szabályozási Pontok (KSZP) meghatá-

rozása;
– Ellenõrzés;
– Kritikus limitek, elõírt felügyeletek;
– Javító eljárások, dokumentációk (check listák,

ellenõrzõlapok, naplók), igazolóeljárások;
– Ellenõrzés;
– Élelmiszer-biztonsági oktatás;
– Audit.

Az elõállító és a forgalmazó köteles a HACCP-
rendszerben, az ajánlott biztonsági útmutatók
(GHP) alkalmazásával kidolgozni tevékenysége
kritikus lépéseit:
– a veszélyforrások elemzése az elõállítás és for-

galmazás minden szakaszában,
– a veszélyforrást jelentõ pontok meghatározása,
– az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikus

pontok eldöntése,
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– e pontokon ellenõrzési, monitoring-eljárás és
oktatási rend kidolgozása és végrehajtása,

– a fentiek kötelezõ felülvizsgálata változás
esetén, ill. idõszakonként, de legalább kétévente.

Jelölések
Az élelmiszer-biztonság kiemelt területe az élel-
miszerek jelölése az ún. végsõ fogyasztókhoz
kerülõ termékeken, amelyet a 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESzCsM–GKM rendelet szabályoz részlete-
sen. Jelölés bármely, az élelmiszerre vonatkozó
szó, jel, védjegy, márkanév, ábra vagy szimbólum,
amelyet az élelmiszer csomagolásán, a dokumen-
tációban, a címkén, a feliraton, a gyûrûn vagy a
galléron helyeznek el.

A jelölés nem vezetheti félre a fogyasztót, nem
tulajdoníthat az élelmiszernek olyan általános
vagy különleges tulajdonságot, amellyel az nem
rendelkezik, és nem tulajdoníthat az élel-
miszernek betegség kezelésére vonatkozó hatást.
Esetenként fel kell tüntetni a „sugárkezelt” vagy
az „ionizáló energiával kezelt” kifejezést, jelölni
kell a génmanipulációt, az allergén anyagokat és
az egyes csoportoknak etikai problémát jelentõ
anyagok (állati eredetû, sertés stb.) felhaszná-
lását. A tilalom az élelmiszer teljes megjelení-
tésére, annak formájára, csomagolására, elhelye-
zésére és reklámozására is vonatkozik. 

Az élelmiszer megnevezését jogszabály, ennek
hiányában a Magyar Élelmiszerkönyv határozza
meg. Használható az a megnevezés is, amellyel az
élelmiszert másik tagállamban jogszerûen elõál-
lítják vagy forgalmazzák. Ha ez a tájékoztatáshoz
nem elegendõ, egyéb információkat is kell adni. A
megnevezésnek tudatnia kell az élelmiszer valódi
jellegérõl, alkalmasnak kell lennie a megkülön-
böztetésre és utalnia kell az élelmiszer fizikai
állapotára vagy kezelésére.  Márkanév, fantázia-
név a megnevezést nem helyettesíti. 

A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai, valamint
egyéb jogszabályok bizonyos élelmiszerek esetén
elõírhatják, hogy a termék megnevezését egy vagy
több meghatározott összetevõ nevével ki kell
egészíteni. Ha egy összetevõ eredetileg több
anyagból készült, az összetett anyag neve akkor
szerepelhet a felhasznált anyagok felsorolásában,
ha névhasználata már megszokott, és nevét
összetevõinek felsorolása követi. Ez a felsorolás
nem kötelezõ, ha az összetett anyag:
– a késztermék kevesebb mint 25%-át alkotja,

ez azonban nem vonatkozik az adalékanya-
gokra;

– olyan élelmiszer, amelynek felhasznált anya-
gait a vonatkozó elõírások szerint kell megadni.

Az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell
feltüntetni:
– megnevezés, tételazonosító jelzés,
– nettó mennyiség és összetevõk,
– minõségmegõrzési idõ,
– tárolási vagy felhasználási feltételek és útmu-

tató,
– az elõállító vagy az EGT-ben székhellyel ren-

delkezõ  forgalmazó neve és címe,
– az eredet vagy a származás helye,
– a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalék-

ban.

A jelölésnek jól láthatónak és olvashatónak, 
könnyen érthetõnek és eltávolíthatatlannak kell
lennie, azt nem szabad elfedni vagy megszakí-
tani.

Az Élelmiszertörvény és annak végrehajtási ren-
deletei az Európai Unió elõírásain alapulnak,
mivel azonban a jogszabályok nagy részükben
csak utalnak az uniós normákra, nem helyettesít-
hetik azok konkrét ismeretét.

• 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrõl.
• 29/2004. (II. 28.) Korm. r. a mezõgazdasági és élelmiszer-

ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végre-
hajtásának általános szabályairól.

• 66/2003. (V. 15.) Korm. r. a Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal létrehozásáról.

• 140/1999. (IX. 3.) Korm. r. a mezõgazdasági termékek és
élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elõállí-
tásáról, forgalmazásáról és jelölésérõl.

• 25/1989. (III. 17.) MT r. a gyorsan romló élelmiszerek
nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt
különleges szállítóeszközökrõl szóló, Genfben, 1970.
szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirde-
tésérõl.

• 62/2003. (X. 27.) ESzCsM r. az élelmiszer-eredetû meg-
betegedések esetén követendõ eljárásról.

• 50/2004. (V. 21.) ESzCsM r. Az emberi felhasználásra
kerülô gyógyszerek és tápszerek társadalombiztosítási

támogatásának 2003. november és 2003. december
hónapra történô elszámolásakor alkalmazandó korrekciós
hányados értékérôl.

• 41/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. Az egészségügyi felsôfokú
szakirányú szakképzésrôl és továbbképzésrôl szóló
11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet módosításáról.

• 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. Az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról
és minôsítésérôl.

• 39/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. A gyógyszerek minôségbiz-
tosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési
feltételeirôl.

• 38/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. A kizárólag gyógyszerészi
oklevéllel végezhetô tevékenységekrôl.

• 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM r.  Az étrend-kiegészítôkrôl
• 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM r.  A különleges táplálkozási célú

élelmiszerekrôl.
• 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM r.  A csecsemôk és kisgyermekek

JOGFORRÁSOK, elsõsorban:
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számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerekrôl
és bébiételekrôl.

• 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. Az állati eredetû élelmiszerek-
ben található peszticidmaradék megengedhetô mértékérôl.

• 33/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.
(XII. 27.) EüM rendelet módosításáról.

• 29/2004. (IV. 24.) ESzCsM r. A foglalkozási eredetû rákkeltô
anyagok elleni védekezésrôl és az általuk okozott
egészségkárosodások megelôzésérôl szóló 26/2000. (IX. 30.)
EüM rendelet módosításáról.

• 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM r. A testtömegcsökkentés céljára
szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben fel-
használásra szánt élelmiszerekrôl.

• 62/2003. (X. 27.) ESzCsM r. Az élelmiszer-eredetû meg-
betegedések esetén követendô eljárásról.

• 17/1999. (VI. 16.) EüM r. az élelmiszerek vegyi szennye-
zettségének megengedhetõ mértékérõl.

• 4/1998. (XI. 11.) EüM r. az élelmiszerekben elõforduló
mikrobiológiai szennyezõdések megengedhetõ mérté-
kérõl.

• 82/2004. (V. 11.) FVM r. A gyümölcs és zöldség ellen-
ôrzésérôl.

• 74/2004. (V. 1.) FVM r. A mezôgazdasági termékek és
élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elôállításá-
nak, forgalmazásának és jelölésének egyes eljárási szabá-
lyairól.

• 70/2004. (IV. 29.) FVM r. A tejfeldolgozók veszteség-
csökkentô támogatásáról szóló 31/2004. (III. 19.) FVM ren-
delet módosításáról.

• 69/2004. (IV. 29.) FVM r. A tehéntej termékpálya-szabá-
lyozásában alkalmazott kvótarendszerrôl.

• 68/2004. (IV. 29.) FVM r. A tej és tejtermékek piaci szabá-
lyozásáról.

• 67/2004. (IV. 29.) FVM r. Az intervenciós gabonarak-
tárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekrôl.

• 66/2004. (IV. 29.) FVM r. A gabona és rizs intervenciójáról.
• 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESzCsM–GKM együttes r. A ter-

mészetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi
anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának
és forgalomba hozatalának szabályairól.

• 64/2004. (IV. 27.) FVM r. A gyümölcs-szaporítóanyagok
elôállításáról és forgalomba hozataláról.

• 63/2004. (IV. 27.) FVM r. A növény-egészségügyi feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet módosításáról.

• 60/2004. (IV. 25.) FVM r. A marha- és borjúhús piaci szabá-
lyozásáról.

• 59/2004. (IV. 25.) FVM r. A sertéshús piaci szabályozásáról.
• 58/2004. (IV. 24.) FVM r. A mezôgazdasági termékek és az

élelmiszerek hagyományos különleges tulajdonsága
tanúsítási rendszerének mûködésére vonatkozó részletes
szabályokról.

• 57/2004. (IV. 24.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv
nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezô elôírásairól.

• 56/2004. (IV. 24.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv
közösségi elôírások átvételét megvalósító kötelezô elôírá-
sairól.

• 55/2004. (IV. 24.) FVM r. A harmadik országokból az
Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-
egészségügyi ellenôrzésének szabályairól.

• 54/2004. (IV. 24.) FVM r. Az egyes élô állatok és termékek
Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-
egészségügyi és állattenyésztési ellenôrzésekrôl.

• 53/2004. (IV. 24.) FVM r. A harmadik országokból az
Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-
egészségügyi ellenôrzésérôl.

• 52/2004. (IV. 24.) FVM r. Az állati eredetû termékek
Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi
ellenôrzésérôl.

• 50/2004. (IV. 22.) FVM r. A zöldség- szaporítóanyagok elôál-
lításáról és forgalomba hozataláról.

• 48/2004. (IV. 21.) FVM r. A szántóföldi növényfajok vetô-
magvainak elôállításáról és forgalomba hozataláról.

• 20/2003. (II. 28.) FVM r. a húskészítmények és egyes egyéb
állati eredetû termékek elõállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl.

• 100/2002. (XI. 5.) FVM r. a friss hús elõállításának és for-
galomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl.

• 19/2004. (II. 26.) FVM–ESzCsM–GKM együttes r. az
élelmiszerek jelölésérõl.

• 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESzCsM együttes r. az élelmi-
szerek elõállításának és forgalmazásának élelmiszer-higié-
niai feltételeirõl.

• 77/2002. (VIII. 23.) FVM–ESzCsM együttes r. a vagdalt,
darált és elõkészített (fûszerezett) húsok elõállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai követelmé-
nyeirõl.

• 40/2002. (V. 14.) FVM r. a halászati termékek termelésének
és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei-
rõl.

• 10/2002. (I. 23.) FVM r. az állati eredetû élelmiszerekben
elõforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monito-
ringvizsgálati rendjérõl.

• 21/1998. (IV. 8.) FM–BM–HM–IKIM–NM együttes r. az
élelmiszerek ellenõrzésének rendjérõl.

• 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes r. az élelmi-
szerek megsemmisítésének feltételeirõl és módjáról.

• 55/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM–PM együttes r. az egyes
élelmiszer-ellenõrzési igazgatási szolgáltatásokért fize-
tendõ díjakról, valamint a díjak és a minõségvédelmi bírság
megfizetésének és felhasználásának módjáról.

• 23/1995. (VII. 12.) FM r. az állat-egészségügyi és élelmiszer-
ellenõrzõ állomásokról.

• 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes r. a vendég-
látás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõ-
állítás és -forgalmazás feltételeirõl.

• 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes r. az elõre csomagolt
iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfo-
gatértékeirõl és azok ellenõrzési módszereirõl.

• 1968. évi 17. törvényerejû r. A Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között a
vízumkötelezettség megszüntetésérôl Budapesten, 1967.
január 23-án aláírt egyezmény kihirdetésérôl.

• 43/2004. (IV. 26.) ESzCsM–KvVM együttes r. Az egyes
veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló
41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosí-
tásáról.

• 42/2004. (IV. 26.) ESzCsM–FVM együttes r. A növényekben,
a növényi termékekben és a felületükön megengedhetô
növényvédôszer-maradék mértékérôl szóló 5/2002. (II. 22.)
EüM–FVM együttes rendelet módosításáról.

• 8/2004. (II. 17.) ESzCsM–FVM együttes r. A növényekben,
a növényi termékekben és a felületükön megengedhetô
növényvédôszer-maradék mértékérôl szóló 5/2002. (II. 22.)
EüM–FVM együttes r.  módosításáról.

• 92/2004. (V. 25.) FVM–ESzCsM–GKM együttes r. A hatósá-
gi élelmiszer-ellenôrzésrôl.

• 60/2003. (X. 10.) GKM–FVM együttes r. Az elôre csomagolt
iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfo-
gatértékeirôl és azok ellenôrzési módszereirôl szóló
25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes rendelet módosítá-
sáról.

• 1/1997. (I. 17.) IKIM r. Az élelmiszer-forgalmazás rendjérôl.



34 MAGYAR MINÕSÉG

A K. Ishikawaról elnevezett módszert az iro-
dalomban ok-hatás diagramnak, halszálka-
diagramnak is nevezik, utóbbi az ábrázolás
különleges alakjára utal (lásd késõbb). 

A halszálkadiagram elõállításának lényege a
probléma (az elérendõ eredmény vagy a hiba-
kiküszöbölés) befolyásoló tényezõinek áttekint-
hetõ feltérképezése, rendezése. A diagram az a
keret, amely minden, a vizsgált problémát
valamilyen módon befolyásolható szempontot
felölel. (Minthogy témánk a hibaokok elemzése,
magyarázó példáinkat is ez utóbbi körbõl
vesszük.)

Az eljárás a csoportos, szakértõi ötletgeneráló
technikákhoz tartozik, annak bármely változata
alkalmas a tényezõk számbavételére. 

Elsõ példánk egy lemezalkatrész-selejt elemzése
(1. sz. tábla). A cél: a selejt lehetséges okainak
komplex számbavétele és strukturált feltérké-
pezése. Ez lesz a diagramon a „hal feje”. A
következõ lépés a fõ tényezõ- (ok-) csoportok
meghatározása.  

Ezek a termelés körében többnyire az ún. 4M
vagy 6M gyûjtõnéven ismert termelési tényezõk:

• ember (Mensch); 

• gép (Maschine); 

• környezet (Millieu); 

• anyag (Material); 

• módszer (Methode); 

• irányítás (Management).

Esetünkben az anyag, szerszám, ember, mérési
eljárás tényezõcsoportokat ítélte az elemzõ
munkacsoport meghatározónak.

A tényezõcsoportoknak a hal gerincéhez, a közép-
sõ vonalhoz csatlakoztatása alkotja a probléma-

struktúra ábráját. A következõ lépésben – ez a
diagram tartalmi lényege – a felmerülõ ötleteket,
a lehetséges, ill. feltételezett okokat, a prob-
lémát befolyásoló résztényezõket, majd ezek
elemeit a logikai kapcsolatnak megfelelõen
vezetjük fel az ábrára. Ezek lesznek a fõ- és mel-
lékszálkák (pl. az ember tényezõcsoportban a
képzés, ezen belül a betanítás lehet befolyásoló
tényezõ).

A 2. sz. tábla egy más természetû probléma
Ishikawa-elemzésére ad példát; a házhoz szállí-
tott pizzát hidegen kapja a rendelõ. Itt a „hal
feje”: a pizza hideg. A lehetséges hibaokok fõ cso-
portjai: elkészítés, csomagolás, útproblémák, dol-
gozók. Megfigyelhetõ, hogy ebben az esetben az
elemzõk jobban „ráközelítettek” a hibaokokra
(pl.: az elkészítésnél nem melegítették fel eléggé a
tésztát), de lényegében mindkét hibafeltárásban
csak az elsõdleges okokig jutottak el, nem a
hibaforrásig. 

Ha eljutottak egy lehetséges elsõdleges okhoz,
kérdezzenek rá háromszor: miért? (Miért for-
dulhatott elõ a nem kellõ felmelegítés? Mert
nem használtak hõfokszabályozót. Miért nem?
Mert van, de gyakran nem mûködik. Miért
nem? Mert nincs rendszeresített karbantartás.
Ezek után a megoldás pl.: kéthetenként az
összes szabályozó-ellenõrzõ mûszer, készülék
ellenõrzõ jegyzék alapján történõ vizsgálatának
elõírása.  

Az Ishikawa módszerrõl összefoglalóan megál-
lapíthatjuk, hogy szemléletességével alkalmas a
szakértõi csoport ötleteinek sokoldalú ren-
dezésére. Ezt azonban a spekulatív megoldások
elkerülésére szükség szerint követnie kell a súly-
ponti „szálkák” kiemelésének, majd a hibák
„õsforrása” szisztematikus feltárásának, pl.
göngyölített okvizsgálattal.

Az Ishikawa-diagram – problémaelemzés
heurisztikus alapú módszere*

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan. (I. A minõség vállalati
irányítása. II. Elemzési-szervezési eszköztár). Mûszaki Kk. Bp., 2., bõvített kiadás, 2001. (II. kötet: IV. A hibák feltárását és a prob-
lémamegoldást elõsegítõ technikák. V. A vállalati tevékenységek minõségének és gazdaságosságának együttes javítását célzó mód-
szerek).

A  MINÕSÉG  JAVÍTÁSÁNAK/FEJLESZTÉSÉNEK  TECHNIKÁI
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Lemezalkatrész-selejt Ishikawa-diagramja

ember acél anyag
munkaidõ képzés anyag vastagság

méret
üzemi betanítás alumínium

szélesség
munkaszünet felület olaj síkfelületûség

problémák reve korrodált
személyes

bonyolult körülményes karbantartás
munkamódszer

gondozás
mérési mód rendelkezésre állás

tisztítás ellenõrzés
pontatlan

szerszám

1. sz. tábla

LEMEZ-
ALKATRÉSZ

SELEJT

mérési eljárás

A pizzát hidegen kapja a fogyasztó. Ishikawa-okvizsgálat

Nem talált parkolóhelyet Kerülõ úton ment
Nincs eléggé felmelegítve

A talpa túl vastag Az útvonal nem jó Nincs benzin
  A hozzávalók még nem olvadtak fel Nem találta meg az utat

A cím nem teljes
Hidegen csomagolták

Hibás cím

A szigetelés hibás Nem megbízható

A gépkocsiban nincsen sütõ
A szigetelés nem elég Rossz kezelés

2. sz. tábla

CSOMAGOLÁS, SZIGETELÉS DOLGOZÓK

A fedelet nyitva hagyta
Rosszul csomagolt

A PIZZA HIDEG

Gumidefekt

ELKÉSZÍTÉS ÚTPROBLÉMÁK

Lemezalkatrész-selejt Ishikawa-diagramja

LEMEZ-
ALKATRÉSZ

SELEJT

A PIZZA HIDEG
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Ez év novemberében 13. alkalommal ismét meg-
rendezésre kerül a minõségszakma legrangosabb
eseménye, a Minõség Hét, amelyen a hagyomá-
nyokhoz híven egy teljes nap – november 11 – 
az oktatás minõségével foglalkozik. 

Délelõtt mind a felsõoktatás, mind pedig a köz-
oktatás számára érdekes elõadásokat kínálunk,
amelyek megtartására a témák legjobb ismerõit
kértük fel. 

Mang Béla felsõoktatási h. államtitkár, OM 
– A minõség prioritása és megjelenése az új felsõ-
oktatási törvényben a Bologna rendszerû kép-
zésre való átállás során.

Sipos János közoktatási h. államtitkár, OM 
– A közoktatást érintõ intézkedések a Nemzeti
Fejlesztési Tervben és a módszertani megújulás 
(a pedagógusképzés és a pedagógus-továbbképzés
terén).

Szántó Tibor fõtitkár, MAB – A felsõoktatási
akkreditáció idõszerû kérdései.

Pála Károly szakmai igazgató, Sulinova Kht.
– Értékelés és intézményértékelés a közoktatás-
ban.

Hunya Balázs, OM – Pályázati lehetõségek az
NFT keretében.

Menner Ákos  minõségfejlesztési szakértõ – A
szakképzés minõségfejlesztése.

Délután – rendhagyó módon – kerekasztalvitára
és beszélgetésre hívjuk meg az érdeklõdõket a
közoktatási és a felsõoktatási szekcióba.
Mindkét szekció témáit a legaktuálisabb és leg-
nagyobb érdeklõdésre számot tartó kérdések
közül választottuk.

A közoktatási szekcióban a Közoktatás Minõ-
ségéért Díj-modell szerinti önértékelésrõl, illetve
a pályázatok elkészítésének és értékelésének
tapasztalatairól cserélhetik ki gondolataikat és
tapasztalataikat a résztvevõk, valamint a díjnyer-
tes pályázó intézmények és az értékelõk kép-
viselõi.

A felsõoktatásban az új felsõoktatási törvény
váltja ki a legnagyobb érdeklõdést. A törvényben
tükrözõdõ új elvek és változások lesznek a témái
a felsõoktatási szekció kerekasztal-beszélge-
tésének, amelyen a megjelentek a törvény kidol-
gozásában részt vevõkkel cserélhetik ki gondo-
lataikat. 

A rendezvényre várjuk az oktatásirányítással, 
-értékeléssel, -fejlesztéssel foglalkozó szakembe-
reket, a felsõoktatási és a közoktatási intézmé-
nyek vezetõit, minõségügyi vezetõit, oktatóit és
tanárait. 

Az oktatási nap részvételi díját a Magyar Minõség
Társaság viseli.

Bálint Julianna
MMT Oktatási Bizottság

elnök

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Kitüntetés

Igen nagy örömmel közöljük tagságunkkal, hogy a Magyar Minõség Társaság
munkatársa,

Winkler Istvánné
érdemes és eredményes munkásságának elismeréseként 

2004. augusztus 20-a alkalmából 
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Minõség Hét, oktatási nap
2004. november 11.
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A CEN által rendezett „Egészségügyi szolgáltatá-
sok minõségirányítási rendszerei” fórumon el-
hangzottak ismertetését a háttérre vonatkozó
tájékoztatással kezdem.

A minõségirányítási rendszerek tárgyú szabvá-
nyok közül nemzetközi méretekben legelter-
jedtebben az „ISO 9000-es” szabványcsaládot
alkalmazzák. Ennek a legtöbb tagját az ISO a
CEN-nel együttmûködve dolgozta ki, illetve az
ISO által kidolgozott szabványokat a CEN euró-
pai szabványként átvette. Ez a szabványcsalád
eredendõen az ipari termelés minõségbiztosítási
rendszereinek kialakítását célozta, azonban a
szolgáltatások különbözõ típusaira is elkezdték
alkalmazni. 

A szabványcsalád átfogó szempontokat ad a
szervezet minõségirányítására azáltal, hogy köve-
telményeket ír elõ:

– a vezetés felelõsségére a minõségirányítás-
ban,

– a hatáskörökre,
– a minõségirányítási rendszerre,
– a szerzõdésekre,
– a tervezésre,
– a dokumentálásra,
– a beszerzésekre,
– a folyamatszabályozásra,
– az ellenõrzésre,
– a helyesbítõ/megelõzõ tevékenységre,
– a képzésre és az
– adatok elemzésére.

A felsorolásból kézenfekvõnek látszik, hogy az
egészségügyi minõségirányításban érdekelt intéz-
mények részérõl már korábban felmerült a minõ-
ségügyi szabványok valamilyen adaptációjának
igénye. Az 1980-as évek végétõl számos hazai egész-
ségügyi intézmény szerzett tanúsítást szabványok
alapján létrehozott és mûködtetett minõségirányí-
tási rendszerére. (A szabványokon alapuló minõség-
tanúsítás mellett kialakultak más minõségirá-
nyítási technikák is, amelyekre a hazai egészség-
ügyi intézményekben szintén vannak példák.)

A fórumon körvonalazódtak a CEN tervei az
egészségügyi szolgáltatás minõségirányítási rend-
szere szabványainak kidolgozásában.

Az Európai Bizottság által 2003. júniusban
kiadott jelentésben a CEN felkérést kapott az
egészségügyi szolgáltatás minõségirányítási
rendszere szabványainak kidolgozására. A fel-
adat alapjául szolgáló megbízás két fontos célt
tûz ki:
– a fogyasztók megelégedettségét és védelmét,
– a szolgáltatások szabad áramlásának biz-

tosítását.

A CEN a minõségügy értelmezését az orvosi, a
fogyasztói (páciens) és az irányítói körökre kíván-
ja kiterjeszteni. A fogyasztó lehet külsõ és belsõ
fogyasztó (fekvõ és járó beteg). Fontos minõség-
irányítási kritériumokat képeznek a klinikai
hatékonyság, a szolgáltatáshoz való hozzáférés, a
szolgáltatás biztonsága, a páciens elégedettsége, 
a betegek jogainak védelme stb. 

Az Unió és a CEN figyelme nem véletlenül irá-
nyul a szolgáltatások és ezen belül az egészség-
ügyi szolgáltatás felé. Az egyes országokra vonat-
kozó GDP-értékek átlagában 60%-a szolgáltatási
érték, és mint privát személyek jövedelmünk
56%-át fordítjuk átlagosan szolgáltatásokra.

A CEN-nek adott megbízás idõben és céljaiban
is összefügg azzal a törekvéssel, hogy az Unió a
fogyasztóvédelmet a szolgáltatásokra és ezen be-
lül az egészségügyi szolgáltatásra is kiterjeszteni
kívánja. Az Európai Bizottság 2003. június 6-án
tette közzé a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatá-
sok biztonságosságáról készített jelentését, amely
szerint a szolgáltatások biztonsága tekintetében 
– a közlekedési szolgáltatások kivételével – a
Közösségben sem ágazati, sem általános jellegû
szabályozás nincs. A fogyasztói szolgáltatások biz-
tonsági kockázataival összefüggésben kiemelt
szerepet kap a közlekedés mellett az egészségügy.
Az utóbbit érintõen az EK Szerzõdés 152. cikke
alapvetõ célként jelöli meg az emberi egészség
védelmét. (Természetesen más, pl. belsõ piaci

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK

* Megjelent a Szabványügyi Közlöny 2004. januári számában.

Az egészségügyi szolgáltatások 
minõségirányítási rendszerének szabványai*

A tájékoztató a 2003. október 29-én, Madridban, a Európai Szabványügyi Szervezet (CEN) által rendezett
„Healthcare Services Quality Management Systems” fórumon elhangzott elõadások alapján készült.
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intézkedések, amelyek többek között a gyógy-
szerekre, orvostechnikára és a vérellátásra vonat-
koznak, közvetett módon hatással vannak az
egészségügyi biztonságra.)

A Közösségen belül nem egységes a vélemény,
hogy a fogyasztóvédelmi szabályozás az egész-
ségügyben kötelezõ erejû jogszabályokban vagy
önkéntes alkalmazású szabványokban jelenjen-e
meg. Mindenesetre a nem kötelezõ minõ-
ségirányítási szabványrendszer egészség-
ügyre vonatkozó adaptációja a CEN szer-
vezésében megkezdõdött a CEN BT TF 142
ISO 9001:2000 TS jelzetû munkaprogram-
mal.

A feladat lényegében az EN ISO 9001:2000
„Minõségirányítási rendszerek. Követelmények”
szabvány összes követelményének értelmezése az
egészségügyi szolgáltatásokra. 

A munkacsoportban fõként az északi tagorszá-
gok vesznek részt, és az elsõ tervezetet 2004 elsõ
negyedében tervezik körözésre bocsátani. A mun-
kát egy „interpretációs” és egy „melléklet” cso-
port végzi egymással együttmûködésben. A „mel-
léklet” munkacsoport feladata, hogy értelmezõ
részeket dolgozzon ki a szabvány egyes fejezetei-
hez/szakaszaihoz iránymutatásként.

Ismert, hogy az egészségügyben már gyakorlati
alkalmazásra kerültek más minõségirányítási
rendszerek és technikák is. (Ilyen pl. az akkredi-
tációs eljárás, az EFQM értékelési rendszere.) 
A CEN ennek megfelelõen az EN ISO 9001 szab-
ványt ernyõrendszerként értelmezi, amelybe más
rendszerek követelményei beépíthetõk. Az inter-
pretációs csoport következetesen, az EN ISO 9001
struktúrájának meghagyásával kívánja az eredeti
szabvány szövegét az egészségügyi alkalmazásra
értelmezni, kiterjeszteni. Példaként: a folyamat-
szabályozás fejezetben értelmezik a megfelelõ
klinikai gyakorlatot.

A „melléklet” csoport az egyes követelmé-
nyekhez fûzött magyarázatok esetében két fõ
szintet határozott meg: a minisztériumi irányítás
és a kórházi irányítás szintjét. Az értelmezõ
részek elsõsorban ezen szintek számára készül-
nek, az adott fejezetre vonatkozó javaslatokat,
példákat is tartalmazhatnak.

Az egészségügyi ellátásra értelmezett minõ-
ségirányítási rendszer szabványában kezelni kell
olyan szegmenseket is, amelyek a jogilag szabá-
lyozott területre esnek. Ilyenek pl. a gyógyszerel-
látás és az orvostechnikai eszközök alkalmazása.
Ezekre vonatkozóan is tartalmaz a készülõ doku-
mentum olyan kiegészítõ iránymutatásokat, mint
amilyenek pl. az orvosi technikára érvényesek: 
– a személyzet képzettsége,
– az alkalmazás biztonsága,
– kötelezõ kalibrációk és felülvizsgálatok,

– helyettesítõ készülékek,
– a használatból kivont készülékek kezelése,
– mûködési leírások,
– a megfelelõségi tanúsítás jelének ellenõrzése,
– a beszerzés tervezése és végrehajtása.

A feladat megoldásának nehézségei fõként abból
adódnak, hogy az egészségügyi ellátásra számos
szabvány van érvényben, az egészségügyi szolgál-
tatásokra pedig szabványok nem készültek.

A munka elvégzéséhez tisztázni kell az egész-
ségügyi szolgáltatás értelmezését, osztályozni kell
a különbözõ szolgáltatásokat, meg kell határozni,
hogy az egyes szolgáltatástípusok közül melyek
indokolnak egységesítést, szabályozást, továbbá el
kell határozni, hogy a szabványt általános vagy
szolgáltatásspecifikus értelemben dolgozzák ki.
Ezek és más kérdések tisztázása érdekében a
munkabizottság széles körben küldött ki kérdõ-
íveket, majd a válaszokat értékelték.

A kérdések közül néhány:
– Mi a véleménye az egészségügyi szolgáltatás

meghatározásáról?
– Helyesnek tartja-e az egészségügyi területen a

szolgáltatásokra vonatkozó szabványok kidol-
gozását?

– A kidolgozandó szabványok közül milyen prio-
ritásokat javasol?

– Mi a véleménye a kidolgozás módszereirõl?

Bár a válaszok meglehetõs szórást mutattak, álta-
lános véleményként a szabványosítást ezen a te-
rületen indokoltnak és fontosnak tartják. A prio-
ritások kérdésében az alapellátás, a minõség-
irányítás, egyes diagnosztikai és terápiás szolgál-
tatások kerültek megjelölésre. A módszerek
esetében gondos mérlegeléssel figyelembe kell
venni a meglévõ nemzeti szabványok tapaszta-
latait és elõírásait. Arra is tekintettel kell lenni,
hogy az egészségügyi ellátásra számos szakmai
elõírás, valamint felhalmozott tapasztalatra épülõ
szokás, a szakmai tekintély fokozott érvényesülése
is jellemzõ. (Pl.: az ún. evidence based medicine,
szakmai protokollok, professzorok személyéhez
kötõdõ „iskolák” stb.) Ezek mind felhívják a figyel-
met arra, hogy az egészségügyben a szolgáltatás
szabványosítása az elõzmények hiánya miatt is
nehezebb feladat lesz, mint más ágazatokban.

Az eddigiekbõl következik, hogy a CEN jelentõs
feladatra kapott felhatalmazást az Európai
Uniótól. az egészségügyi szolgáltatásokban is fel
fog merülni az a szabad áramlást gátló körülmény,
hogy a szolgáltatásokra egymástól jelentõsen
eltérõ nemzeti szabályok léteznek és hatnak. 

A CEN ezen a területen megkezdett szabványo-
sítási tevékenységét a Magyar Szabványügyi
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Testületnek és az egészségügyi ágazat irányítói-
nak figyelemmel kell kísérniük, és lehetõleg aktív
módon be kell kapcsolódniuk a szabványalkotási
folyamatokba.

Susánszky Miklós
szaktanácsadó

ESzCsM

Kiegészítõ információ a Szabványügyi
Testülettõl:

A CEN/BT TF 142 „Egészségügyi szolgáltatások.
Minõségirányítási rendszerek” feladatcsoportban
jelenleg is dolgoznak a szakértõk a következõ
szabványdokumentumok kidolgozásán:

CEN/TS (Technical Specification):

Egészségügyi szolgáltatások. Minõségirá-
nyítási rendszerek. Az ISO 9001:2000 sze-
rinti, az egészségügyre vonatkozó követel-
mények

CEN/TR (Technical Report):

Egészségügyi szolgáltatások. Minõségirá-
nyítási rendszerek. Irányelvek az ISO
9004:2000 alkalmazásához a minõség folya-
matos fejlesztésére.

Ezen a területen az ESzCsM szakemberei elké-
szítették az „Ajánlások az egészségügyi szolgáltatá-
sokat végzõ szervezetek számára az ISO 9001:2000
alkalmazásához” címû, 87 oldalas dokumentumot,
amelyet, támogatva az európai szabványosítási
tevékenységet, a BT/TF 142 rendelkezésére bocsá-
tottak. Az európai szabványdokumentumok kidol-
gozása során a közmegegyezés eléréséhez még
bizonyára sok idõ szükséges. A CEN/TS mûszaki
elõírás és a CEN/TR, TR: mûszaki jelentés jogállása
szerint olyan idõleges szabványkiadvány, amelynek
nemzeti bevezetése nem kötelezõ. Célja, hogy
kiadása után néhány évvel EN-szabvány készüljön
az alkalmazási területén. Mindenképpen érdemes
tehát már e szabványdokumentumok európai kidol-
gozásában aktív szerepet vállalni.

2004. augusztus                             Szerkesztõség

A  Kórházi Ellátási Standardok szerinti
tanúsításról és az akkreditáció megszerzésérõl*

A Magyar Szabványügyi Testület 2002 júliusában
kérelmezte a Nemzeti Akkreditáló Testületnél az
akkreditált szolgáltatásai körének kibõvítését a
Kórházi Ellátási Standardok kézikönyve sze-
rinti tanúsítási tevékenységgel. Az akkreditáció
2003 októberében sikeresen befejezõdött. A hely-
színi auditálás ellenõrzése 2003 februárjában
lezajlott. Az irodai helyszíni szemlére 2003. július 
9-én került sor, az auditorok néhány kisebb
eltérést állapítottak meg, ezeket az MSZT
határidõre elvégezte, a NAT pedig elfogadta. A
NAT 2003. október 13-ával az elsõk között ítélte
oda az akkreditált státust az MSZT-nek a
Kórházi Ellátási Standardok 2.0 szerinti
tanúsítási tevékenységre, 2006. október 12-éig
szóló érvényességgel.

Mi is az a KES?
2001 novemberében jelentette meg az Egészség-
ügyi Minisztérium hivatalos közlönyében a
Kórházi Ellátási Standardok kézikönyvét
fekvõbeteg-ellátó intézmények részére, amelynek
2003. május 29-én jelent meg 2.0 változata. A
specifikus, standardalapú tanúsítási követelmény
új alternatívát jelent a kórházak számára. Az
intézmények választhatnak az ISO  9001:2000
szerinti és a standardalapú rendszer között,
illetve integrálhatják a két rendszert. 

Mit tartalmaz a kézikönyv?
A kézikönyv tartalma és szerkezete optimális a szer-
vezet és a felülvizsgálatot végzõk számára egyaránt:
– meghatározza, értelmezi a standardokat,
– elõírja a felülvizsgálati kritériumokat,
– meghatározza az eljárásban dokumentálandó

standardokat,
– hivatkozik bizonyos szabályozókra, amelyeken

az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazandó
jogszabályok, szakmai elõírások helyi gyakor-
latának szabályozását értjük,

– meghatározza a felülvizsgálati területeket,
– definiálja a használatos fogalmakat.

A standardok két fõcsoportot alkotnak.
A betegellátáshoz közvetlenül  kapcsolódó
standardok:
– betegfelvétel és -elbocsátás,
– betegvizsgálat,
– betegellátás,

mint az ellátási folyamat részei,
– betegjogok, tájékoztatás és oktatás, amelyek a

betegellátási folyamat során érvényesülnek.

Szervezési, vezetési standardok:
– minõségfejlesztéssel,
– vezetéssel, igazgatással,
– humánerõforrás-menedzsmenttel,

* A Szabványügyi Közlöny 2004. júniusi száma alapján.
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– épületek, berendezések mûködtetésével és biz-
tonságával

foglalkoznak.

Mi képezi az auditálás alapját?
– a Kórházi Ellátási Standardok kézikönyv

2.0 változata,
– az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jog-

szabályok, szabványok.
A standardoknak jogszabályi környezetben kell
megvalósulniuk.

Mi történik a szerzõdéskötés után?
A szerzõdéskötést követõen a szervezet a tanú-
sítási testület rendelkezésére bocsátja a szervezeti
ábráját és a standardszabályozottságot bemutató
dokumentummátrixot, amely a standard és a
jogszabályi szabályozottságnak való megfelelést
mutatja be. A felülvizsgálat elõtt az MSZT szabá-
lyozódokumentumokat nem kér be.

Hogyan zajlik a tanúsítási audit?
A nyitóértekezletet követõen kerül sor:
– a központi és szakmaspecifikus szabályozó-

dokumentumok, intézményi tervek, programok
és indikátorok felülvizsgálatára, a betegdoku-
mentáció visszatekintõ  elemzésére. 

A dokumentumok felülvizsgálatát 
követõen:
– a vezetés, az igazgatás,
– a minõségfejlesztési standardcso-

port, 
– a betegellátási standardcsoportból

az intézmény kórházi fertõzéseket
megelõzõ és felügyelõ programok 

felülvizsgálatát végzik el.

A helyszíni szemlén a következõkben
leírtakat vizsgálják és ellenõrzik:
A standardfüggõ területek auditján
kiemelten foglalkozik az auditor a jog-
szabályi elõírások érvényesülésével, a
nagy kockázatú betegellátási tevékeny-
ség szabályozásával és megvalósítá-
sával. 

A humán erõforrással kapcsolatos
standardok felülvizsgálatát központi-
lag és az egyes szervezeti egységek
helyszíni szemléjén is elvégzik.

Az épületbejárás során az épületek
és berendezések mûködtetésével és biz-
tonságával foglalkozó standardcsoport
megfelelõségének felülvizsgálatát
végzik el.

A záró értekezlet elõtt az auditorcso-
port a kérdéslistákat összesíti, szerve-
zeti egység, standardcsoport és összin-
tézeti vonatkozásban értékeli az ered-
ményeket, és kinyilvánítja elõzetes
véleményét a megfelelõségrõl.  

Végsõ döntést az auditvizsgálati jegyzõkönyv
elkészítését követõen a tanúsítási testület hozza
meg, kedvezõ elbírálás esetén kiadja a tanúsítási
okiratot. 

Mi várható a felügyeleti auditokon?
Az auditciklus 3 éves, évenkénti felügyeleti audi-
tokkal.

A felügyeleti auditon kiemelten vizsgálják: a
minõségmenedzsment mûködését, a minõségfej-
lesztõ programok megvalósulását, az indikátorok
alkalmazását, a jogszabályok aktualizálását a
szabályozódokumentumokban. 

A Kórházi Ellátási Standardok kézikönyve
alapján végzett auditálás összevonható az ISO
9001:2000 minõségirányítási rendszer felülvizs-
gálatával, a két rendszer integrálható, jól kiegé-
szíti, erõsíti egymást. 

A standardrendszer támogatja a fekvõbeteg-ellátó
intézményeket a minõségfejlesztésben, elõsegíti 
a betegellátás eredményességét, a szolgáltatást
igénybe vevõk elégedettségét.

Szalai Lívia

Az MSZT KES szerinti tanúsítási eljárásának lépései
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Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony
2004. július 1-jén, a köztisztviselõk napja alkal-
mából rendezett központi ünnepségen, Kecske-
méten adta át elsõ alkalommal a Magyar Köz-
igazgatási Minõségdíjakat. A 37/2003. (VIII. 14.)
BM rendelettel alapított Díj célja a minõségügy-
ben kiemelkedõ eredményt felmutató közigaz-
gatási szervek tevékenységének elismerése. A Díj
elnyerésének szakmai követelményrendszerébe
tartozik a folyamatos stratégiai jellegû minõség-
fejlesztés, illetve annak minõségbiztosítási rend-
szerrel, illetve közigazgatás-specifikus minõség-
fejlesztési modellel (Common Assessment Frame-
work – CAF) való támogatása, valamint a közigaz-
gatási szolgáltatásokat igénybe vevõ ügyfelek
elégedettségének rendszeres figyelemmel kísérése
és értékelése, továbbá a benchmarking gyakorlati
alkalmazása.

A 2004. évi Magyar Közigazgatási Minõségdíj
elnyerésére kiírt pályázatra összesen 18 pályamû
érkezett be, amelyek közül 2 pályázatot formai
okok miatt el kellett utasítani. Az érvényes
pályázatokat a közigazgatás és a minõségügy elis-
mert elméleti és gyakorlati szakembereibõl álló 19
tagú Magyar Közigazgatási Minõségdíj Bizottság
négy albizottsága értékelte. Az értékelés során az
albizottságok tagjai meghatározták a pályázók
erõsségeit és a fejlesztésre váró területeket,
valamint több pályázónál helyszíni szemlét is tar-
tottak. A helyszíni szemlék tapasztalatai alapján
az albizottságok újraértékelték a pályázatokat, és

összefoglaló értékelést készítettek a Magyar
Közigazgatási Minõségdíj Bizottság részére. Az
összefoglaló értékelések figyelembevételével a
Bizottság elkészítette a Díj odaítélésére irányuló
javaslatát, és azt a belügyminiszterhez terjesz-
tette fel döntésre.

A belügyminiszter a Magyar Közigazgatási
Minõségdíjat 2004-ben az alábbi közigazgatási
szerveknek adományozta:
– Budapest Fõváros XIII. Kerület Polgármesteri

Hivatala;
– Jászberény Város Polgármesteri Hivatala;
– Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala;
– Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hiva-

tala;
– Veszprém Megyei Munkaügyi Központ.

A díjátadási ünnepség keretében a Magyar
Közigazgatási Minõségdíj pályázatainak elbí-
rálása során albizottság-vezetõként végzett
eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül
a belügyminiszter emléktárgyat adományozott 
dr. Aschner Gábornak, a Magyar Minõség Társa-
ság ügyvezetõ igazgatójának, dr. Farkas Katalin-
nak, a TQM Szövetség elnökének, címzetes fõ-
iskolai tanárnak, dr. Molnár Pálnak, az Európai
Minõségügyi Szervezet, a Magyar Nemzeti
Bizottság elnökének, valamint dr. Topár József-
nek, a TQM programvezetõjének, egyetemi
adjunktusnak.

Magyar Közigazgatási Minõségdíj-átadás, 2004

Beszámoló az MSZT 2004. évi 
tisztújító közgyûlésérõl*

Amint az az érdekeltek elõtt ismeretes, 2004-ben
a közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdéseket a
Testület tagjai külön-külön vitatták meg, és
hozták meg a szükséges döntéseket. Ezt az
indokolta, hogy az 1999-ben megválasztott tiszt-
ségviselõk mandátuma 2004 tavaszán lejárt, és a
választások lebonyolítása hosszabb elõkészítõ
munkát igényelt. Ennek megfelelõen ez évben az
MSZT két közgyûlést tartott: márciusban került
sor az éves beszámoló, a mérleg, továbbá az 
eredménykimutatás jóváhagyására, míg a tiszt-
ségviselõk választása június 28-án volt. 

A közgyûlést dr. Petró Ottóné elõadása vezette
be, aki az ISO TC 34 „Élelmezési termékek”

nemzetközi mûszaki bizottság titkárságának
vezetõjeként a magyar mezõgazdaság és élelmi-
szeripar igényeinek érvényesítési lehetõségeirõl
beszélt a nemzetközi és az európai szab-
ványosítási munkában.** Az elõadás jól illusztrál-
ta azt, hogy miként lehet a nemzetközi és az euró-
pai szabványokban szereplõ követelmények, mû-
szaki jellemzõk, vizsgálati módszerek megfelelõ
alakításával megvédeni a kiváló színvonalú ma-
gyar termékek versenyképességét a minõségrontó
törekvésekkel szemben. 

A közgyûlés hivatalos részének megnyitását
követõen elsõként az elnök megválasztására
került sor. Az elõzetes jelölések alapján a korábbi

** Kivonatos közlés a Szabványügyi Közlöny 2004. augusztusi számából.
** A témakörrõl az elõzõ (2004. 8–9.) számunkban beszámoltunk.
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elnök, Vígh Károly úr és dr. Ginsztler János úr,
tanszékvezetõ egyetemi tanár, a BME Mérnök-
továbbképzõ Intézet igazgatója volt a két jelölt.
Tekintettel arra, hogy Vígh Károly úr elnök-
helyettesként is nagyszámú jelölést kapott, az
elnökválasztás eredménye befolyásolta az elnök-
helyettesi tisztségre történõ végleges jelölést.
Fontos volt ezért, hogy mielõbb tisztázódjon, ki
lesz a következõ 5 évben az MSZT elnöke.

A közgyûlés – meggyõzõ többséggel – dr.
Ginsztler Jánost választotta meg az MSZT új
elnökévé. 

A szavazatok számlálása alatt volt mód és lehe-
tõség kitüntetésben részesíteni azokat a szemé-
lyeket és szervezeteket, akik és amelyek az elmúlt
idõszakban kiemelkedõ aktivitással vettek részt a
Testület munkájában, illetve kiemelkedõ mérték-
ben támogatták az MSZT tevékenységét. 

Nyugdíjazásuk alkalmából az elismerés egy for-
májaként, élve az Alapszabály adta lehetõséggel,
az MSZT közgyûlése tanácsnokká választott a
nemzeti szabványosításért évtizedeken át dolgozó

három szakembert, Winkler Istvánné asszonyt,
Lantos Géza urat és Szabó Imre urat.

Az elnökválasztás eredményének kihirdetését
követõen dr. Ginsztler János úr rövid bemu-
tatkozó beszédben köszönte meg a tagság
bizalmát, és a továbbiakban átvette a közgyûlés
vezetését.

Ezt követõen az MSZT további tisztségviselõit
egyszerre választotta meg a közgyûlés. Az elnök-
helyettesek Vígh Károly és Simon Péter urak 
lettek. 

Az MSZT közgyûlésen megjelent tagjai öt kate-
góriában 34 jelöltet választhattak meg a Szab-
ványügyi Tanács tagjává a legtöbb jelölést kapott
szervezetek közül. 

Gondoskodni kellett a Pénzügyi Ellenõrzõ
Bizottság két tagjának újraválasztásáról is. Jeney
Csaba és dr. Lakatos László, akik eddig is
betöltötték ezt a tisztséget, feladatukat nagy hoz-
záértéssel, magas színvonalon látták el, és ezért
újraválasztásuk várható volt. 

Dr. Bíró Béla

15 éves a IIASA-Shiba Díj
Magyarországon 1989 óta „IIASA-SHIBA Díj”
elismerésben részesülnek a minõségfejlesztésben
kiemelkedõ eredményeket felmutató pályázók. 
A díjat Shoji Shiba japán professzor, valamint a
Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Inté-
zet (IIASA – International Institute for Applied
Systems Analysis) és az ipari miniszter és
Shoji Shiba által létrehozott „IIASA-SHIBA
Alapítvány a Minõségfejlesztésért” adja. 

Az Alapítvány és a díjazás célja az Átfogó Minõ-
ségirányítási Rendszer (TQM – Total Quality
Management) elterjesztése, az alkalmazás során
szerzett tapasztalatok összegyûjtése és az egy-
mástól való tanulás lehetõségének megteremtése. 

A díjat az alapításkor csak ipari és szolgáltató-
szervezetek pályázhatták meg. 1996 óta ezt a kört
folyamatosan bõvítette az Alapítvány Kurató-
riuma.

A díjra jelenleg hét területen lehet pályázni.
A IIASA-Shiba Díj feltételrendszere a nemzeti

minõségdíjakhoz képest rugalmasabb, és kategó-
riarendszere megteremti annak lehetõségét is,
hogy nem csak a teljes szervezet kiválóságát is-
merjék el, hanem a kisebb fejlesztõcsoportok,
szervezeti egységek, vagy egy projektre szervezõ-
dött több szervezeti egységbõl álló csoport,
valamint egyének kezdeményezéseit, kimagasló
tevékenységét is. Pályázati célrendszerével és
kategóriarendszerével a díj Európában egyedülálló
a minõségfejlesztési tevékenységek elismerésében.

A díj feltétel- és kategóriarendszerének köszön-
hetõen fontos szerepet tölt be az ágazati és nem-

zeti minõségdíjak rendsze-
rében. A IIASA-Shiba Díj
egyfajta „elõszobája” a
magyar Nemzeti Minõségi
Díjnak (NMD), valamint a
Közoktatás Minõségéért
Díjnak (KMD), amit az is
alátámaszt, hogy az NMD
gyõztes vállalkozásai és a
KMD-n díjat vagy oklevelet
nyert intézmények közül
sokan korábban már elismerést szereztek a
IIASA-Shiba Díjon. 

A IIASA-SHIBA Alapítvány
minden évben meghatá-
rozott szakmai területeken,
három kategóriában – szer-
vezet (vállalat, intézmény),
csoport, egyén – pályázatot
hirdet. A pályamunkákat
szakmai zsûri értékeli. A
pályázati kategóriák nyerte-

sei megkapják a IIASA-SHIBA Díjat, ill. oklevelet.
Az átadásra mindig Shiba professzor jelenlétében
kerül sor. A díjazottak bemutatkozását követõen
hagyományosan maga a professzor tart elõadást
egy általa különösen aktuálisnak tartott témáról.

Lapunk következõ számában hírt adunk a 2004.
évi jubileumi átadási ceremóniáról, és közöljük az
idei díjazottak listáját.

Szõdi Sándor

Shoji Shiba


