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Az Általános Orvostudományi Kar FogorvostudományiSzak 20212022. évi Minőségcélja
Magyarázat. szakmai indoklás:
Az Általános Orvostudományi Kar FogorvostudományiSzak (továbbiakban:Szak) gyakorlati oktatási,
kutatási és egészségügyi szolgáltatási folyamataihoz kapcsolódó minőségcélok kitúzését az Európai
Felsőoktatási Térség minőségbiztosĺtási standardjai és irányelvei (ESG) is előirányozzák, az ESG 1.1
Minőségbiztosítási politika standard leírásakor. A minőségcélokról az Orvosképzési Világszövetség
(World Federation for Medical Education, WFME) „Globális követelményrendszeraz orvosképzés
minőségének javításához" címü standardgyújteményis rendelkezik,az 1.1. Küldetés, a 8.4. Igazgatás
és működtetés, valamint a 9. Folyamatos megújulás követelmények részletezésénél. Az ÁOK
minőségirányítási rendszerének alapját képező MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek.

Követelmények címü Szabvány 6.2. fejezete rendelkezik a tervezésről, így a minőségcélok
kialakításáról.

Leírás:
kultúra
A Szakvezetés az ÁOK PotePillars stratégi?i terv'hez illeszkedő irányvonal mentén a Tanulási
koncepcióhoz is kapcsolható minóségcé! megfoga!mazásáróldöntött. A minőségcélt több elemre
tervezünk
bonthatjuk, ezáltal önálló, rész-célokat képeznek, amelyeket kisebb projektek formájában
megvalósítani. Célkitűzésünk alapját képezi az MSZ EN ISO 14457:2017 Fogászat. Kézidarabok és
elvárásrendszert
motorok. címü szabvány (szabvány). Ez a dokumentáció azt a szakmai (műszaki)
eszközök/berendezések
tartalmazza, amelyet a gyakorlati képzések során használt orvostechnikai
így válik oktatási, egyben
biztonságos alkalmazása érdekében alakítottak ki. Minőségcélunk
egészségügyi folyamataink hasznos építőelemévé.
orientált céljai elérésével magasabb szinten
A Szakvezetés minőségpolitika, illetve eredmény
és az Európai FelsőoktatásiTérség,
felelhetünk meg az MSZ EN ISO 9001:2015 Követelményszabvány
standardjai és irányelvei (ESG, WFME)
továbbá az Orvosképzési Világszövetség minőségbiztosítási
minőségi kritériumainak.
felkészülése az új oktatási környezetben való működésre, a
A minőségcéllal megkezdhető a Szak
szerinti átvizsgálása, ezáltal az új tanulási színtéren
meglévő infrastruktúra standardizált szempontok
várja hallgatóinkat, illetve a gyakorlati képzés fontos szereplőit,
a megfelelő biztonság és hatékonyság
oktatásban résztvevő preparáló kézidarabok megfelelőségi
a betegeket. A Szak a gyakorlatos
tervet dolgozta ki.
ellenőrzése céljából a következő végrehajtási

A minőségcél alapelemei:
műszerek besorolása a szabvány szerinti felülvizsgálatra
1. Klinikai gyakorlati képzésben használt
meghatározása
2. Felülvizsgálat céljának és módszerének

3. Műszerek felülvizsgálata, értékelés
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1. Műszerek besorolása: az MSZ EN ISO 14457 szabvány pontosan meghatározza az alábbi eszközök
esetében a megfelelő tartományt és a nem megfelelő minimális és maximális értékeket is. Ezeket
referenciaként tekintjük. Az első lépés vizsgálati fókuszát táblázatban foglaltuk össze.
A klinikai gyakorlatban használt kézidarabok és
fordulatszámok:
Turbinák (300.000-450.000 min-1)
Fogászati gyorsítók (Max. 200.000 min-1)
Sebészi egyenesdarabok (max. 40.000 min-1)
Sebészi piezoelektromos kézidarabok (18-42 kHz)

Felülvizsgálandóhasználati paraméterek:
A burkolat hőmérsékleti értékei, melegedés. (Látens
csapágyhibák esetén sokszoros érték lehet!)
A preparálóvégződésre (fúró, frézer, vég) irányuló
hűtésmennyiség és irrigációképénekvizsgálata.

2. A felülvizsgálat céljai között szerepel a hallgatói elköteleződésés felelősségvállalás(a tanulási
kultúra, mint paradigmaváltás és jövőkép), valamint az oktatói szerepvállalás fejlődése (felelősség a
Szak infrastruktúrájáért), illetve a legfontosabb érdekelti kör, az ellátandó betegek biztonsága is.
Kiemelt céljaink:
- A felesleges mennyiségú hűtés csökkentéséve!, az aeroszol redukcióval csökkenthető a 0.3-5um alatti
partikulumok mennyisége. (Beteg- és hallgatóbiztonság: légúti infekciók előfordulása az FFP-KN95
ellenére is)
- Az inadekvát hűtéskép felismerésével feiléphetünk a gyulladást, fogbélelhalást, csontnekrózist okozó
intrapulpális és csonthőmérsék!etiértékek ellen. (Betegbiztonság)
- A beteg-lágyrész (orca, ajak, nye!v) és az orvosi kézsérülések megelőzése ellenőrzött kézidaraboknál
várhatóan könnyebb. (Beteg- és hallgatóbiztonság.)

Vizsgálati módszer:

Intraoperatív makrofotók, és működés közben rögzített videók
Irrigáció mennyiségi meghatározása (időegység alatti mennyiség mérőpohárba)
Testo IR érintés nélküli hőmérő eszköz akár lmm2 felületek mérésére
Összesen kb. 120-140 kézidarab megfelelőségi ellenőrzése tervezett.

3.

Műszerekfelülvizsgálata, értékelés

áttekintése. Az értékelést
A fenti módszerek segítségével a teljes gyakorlati oktatási eszközpark
költöztessen a Szak.
követően döntés szükséges, hogy mely eszközöket

ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás
A célkitűzés megfeleltethető az ESG 1.7. Információkezelés;
képzési programok kialakítása és jóváhagyása/
és értékelés; ESG 1.5. Oktatók; ESG 1.2 és ESG 1.9 A
leírtaknak. A gyakorlati
folyamatos figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése standardokban
2. Képzési terület, „Kapcsolat az orvosi gyakorlattal
oktatás érintettsége okán célkitűzésünk a WFME
alapkövetelményeivel áll összhangban.
és az egészségügyi szektorral” részterület
érdekében törekedtünk a közérthető és mérhető részcélok
A minőségirányítási rendszer fejlesztése
egyenként vizsgálva,
meghatározására. A célkitűzések megvalósulását részben az egyes elemeket

történő részvétellel
részben a teljes körú belső audittal és azt követően a vezetőségi átvizsgáláson
szervezeti struktúrájának
értékeljük. A Szakvezetés kiterjeszti a minőségcél megvalósítását, Így a Szak
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valamennyi szintjén elvárjuk a hozzájárulást a Vezetőség által megjelölt fejlesztési irányhoz. Ennek
érdekében munkatársainkat tájékoztatjuk a feladatokról. A minőségcél előrehaladását igazoló
dokumentumokról részletes leírást tartalmaznak az egyes projektek. Valamennyi minőségirányítási
tevékenység során, így a minőségcélok esetében is terveztünk a lehetséges kockázatokkal, ezt
ugyancsak a részprojekteknél tüntettük fel.

Felelős, határidő
A minőségcélok végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Ákos, Szakvezető. A minőségcél határidőre történő
elérésében közreműködnek a Szakvezető által kijelölt projektcsoportok tagjai, valamint a
Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály munkatársai.
A minőségcél elérésének tervezett időpontja: 20
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váhagyta: Dr. Nagy Ákos
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