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MEGHÍVÓ 

 

Az IME - Az egészségügyi vezetők szaklapjának soron következő konferenciája a 

XII. IME Regionális Egészségügyi Konferencia, mely 

2017. február 23-án  

kerül megrendezésre  

Hotel Hungaria City Center  

(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 

 

 „Az egészségszervezés kihívásai az alapellátástól és népegészségügytől a sokszakmás 

nagykórházig” 

címmel. 

 

 

 

Éves első konferenciánkat immár hagyományosan az egészségügyi rendszer szervezésében 

alapvető területi elvnek, betegút szervezésnek és a népegészségügynek szenteljük.  

 

Igyekszünk körüljárni, merre is járnak a népegészségügyi programok, miképpen segítheti az 

alapellátás a kitűzött célok teljesítését, milyen támogatásra és beavatkozásokra van szükség a 

rendszerben, hogy az optimálisan működjön. Évek óta megszólaltatjuk az egészségfejlesztési 

irodákat, hiszen az egészséges életmódra nevelésen, annak támogatásában hatalmas potenciállal 

bírnak. A járóbeteg szakellátás szervesen kapcsolódik mind az alapellátáshoz, mind a fekvőbeteg 

szakellátáshoz. Fontos szerepe van a gondozásban és a lakosságközeli definitív szakellátásban, 

ezért szeretnénk bemutatni elképzeléseiket is. Külön blokkot szentelünk a sürgősségi ellátás és 

szervezése gondjainak is. 

 

A választásokat megelőző egy év már nem a nagy változtatások korszaka. Ekkor már leginkább 

finomhangolásra, programalkotásra nyílik lehetőség. Ebben a kontextusban különös hangsúlyt 

kapnak a fenti témák. 

 

A konferencia tematikáját úgy állítottuk össze, hogy abban a szakemberek a lehető legszélesebb 

körben találják meg a számukra érdeklődésre számot tartó témaköröket. 
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Tervezett témakörök 

 A népegészségügy helyzete európai perspektívából, a népegészségügyi program 

kihívásai. Védőoltások, szűrések. 

 Az uniós népegészségügyi fejlesztések várható irányai. 

 Kórház a főváros szélén? Egészséges Budapest Program és környezete 

 A szakmai szervezés alappillérei az alapellátásban. Praxisfejlesztés és 

informatikai lehetőségek. 

 A sürgősségi ellátás regionális illeszkedése és régi-új problémái. 

 Az EFI-k tevékenységének legújabb kihívásai.  

 A pénzügy-számvitel átszervezése: premisszák és várható előnyök.  

 

Előadók: a hazai egészségügy szaktekintélyei és az adott témakör neves képviselői 

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

 

Regisztrációs díj: 

▪ A konferencia az egészségügyi ágazat résztvevői számára 13.000 Ft +Áfa 

(kórházak, rendelőintézetek stb.) 

▪ Versenyszféra számára     33.000 Ft +Áfa 

 

 

Amennyiben a konferenciával kapcsolatosan további információra lenne szükségük, készséggel 

állunk rendelkezésükre: 

 

Larix Kiadó Kft. 

1089 Budapest, Kálvária tér 3. 

Telefon / fax: 333-2434, 210-2682 

ime@imeonline.hu * larix@larix.hu * 

www.imeonline.hu * www.larix.hu 

 

 

Őszintén reméljük, hogy a konferencia célja, programja felkeltette szakmai érdeklődésüket és 

Önt, illetve munkatársait is a rendezvény résztvevői között üdvözölhetjük! 

 

 

Szívélyes üdvözlettel 

  
 

Tamás Éva 

ügyvezető igazgató 
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