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Értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy az

IME- Interdiszciplináris Magyar Egészségügy - tudományos folyóirat

XVI. VEZETŐI ESZKÖZTÁR – KONTROLLING 
konferenciáját

2016. december 8. csütörtökön rendezi meg.

Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

2016-ban  immár  tizenhatodik  alkalommal  kerül  megrendezésre  a  mindig  nagy  érdeklődésre  számot  tartó
szakmai konferencia, amely hagyományosan a számvetés és a jövő évi tendenciákra való felkészülés fóruma.
Előkerülnek a kontrolling módszertani újdonságok, így szabva irányt az intézményi menedzsmenteknek.

Ha  számot  vetünk  2016-tal,  azt  ismét  csak  az  elvetélt  ötletek  éveként  deklarálhatjuk.  Nem  lett  semmi  a
kancelláriából, a krónikus ágyak leválasztásából, az adósságállomány növekedésének megállításából, bár lehet,
hogy előbbiekért nem is kár. De ne legyünk ennyire kritikusak: a kórház finanszírozásban végre történt HBCs
súlyszám  átmozgatás  egészségpolitikai  elvek  mentén,  a  manuális  szakmák  preferálásával  és  az  elkerülhető
kórházi ellátások támogatásának megkurtításával. Üzenet értéke van annak is, hogy magasabb az egy esetre jutó
bevétel, de kevesebb esetet végezhetnek el a kórházak 100%-os finanszírozással; intézményi fenntartói körben
pedig megjelent az AEEK kórházértékelő mutatórendszere, és éledezik a közös kontrolling beszámolási rendszer,
folyamatos pontosításokkal. Késnek azonban azok az évek óta ígért lépések, amelyek a hatékonyabb ellátási
formákat - járóbeteg szakellátást, egynapos sebészet – terjedését segítenék elő. Az egynapos ellátásokat is csak a
kórházak számára támogatja az egészségpolitika, miközben nem érvényesülnek annak nemzetközileg elismert
előnyei (nozokomiális infekciók, költséghatékonyság), 10 év elteltével sem történt mélyreható elemzés e körben.
Hiába annyi ágazati projekt, itt állunk ismét tehát az adósságkonszolidáció kapujában, anélkül, hogy tudnánk
valamit rendszer-szerűen a finanszírozás aránytalanságairól, az adósság keletkezésének okairól.

2017. itt kopogtat, vele a karnyújtásnyira levő parlamenti választásokkal. Tudjuk, ez nem a nagy ívű reformok
ideje, marad a csendes építkezés, és az ilyenkor szokásos béremelések menedzsmentje, amely magával hozza a
finanszírozás átalakítását is. A béremelések külön soros fedezetének fokozatos beépítése az alapdíjakba (2016.
augusztus, és várhatóan 2017. január, illetve november hónapoktól) folyamatos feladatokat ad a bérfeszültségtől
megtépázott  kórházi  menedzsmenteknek.  Külön  kérdés,  mit  hozhat  a  beígért  járulékcsökkentés  ennek  a
szektornak, amely a bevételeinek közel felét azonnal fizeti vissza az államkasszába.  

A KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI

A konferencián a hagyományainkhoz híven meghatározók az egészségpolitika és finanszírozás aktuális kérdései,
illetve, hogy a rendszer központi irányításának tehetetlenségét hogyan kezelhetik az intézményi menedzsmenti
lépések.  Részletesen  beszámolunk  a  várható  változásokról,  azok  lehetséges  hatásairól,  a  vezetői  eszköztár
újdonságairól, vezetői beszámolókat hallhatunk az intézményi átalakulásokról.

 Egészségpolitikai értékelés és jövőkép 2016 és 2017

 Költségek és bevételek intézményi szinten, kitörési pontok

 Az intézményi átszervezés lehetséges lépései

A konferencia előadói az egészségügy autentikus szakemberei. 

Jelentkezési lap és részvételi feltételek letölthetők a www.imeonline.hu oldalról.

További információ:
Tamás Éva, ügyvezető igazgató, 06 (30) 931-9857
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