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XI. IME-META
ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI
TOVÁBBKÉPZÉS ÉS KONFERENCIA
„A PTE 650 éves jubileuma jegyében”
Pécs

Szentágothai János Kutatóközpont
2017. június 22-24.

A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepeli alapításának 650. évfordulóját, melynek
alkalmából tudományos előadássorozatot tervez. A jubileumi rendezvénysorozat keretében
felkérést kaptunk az Egyetem vezetőségétől, hogy a 2017. június 22-24-én a XI. IME-META
Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferenciát Pécsett rendezze meg.
Így a 2017 évi konferenciánk – mely az egészség-gazdaságtan tudományág éves
seregszemléje - a megszokott budapesti helyszín helyett Pécsett kerül megrendezésre.
Konferenciánk legfontosabb célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget adjon a téma
iránt érdeklődők számára, közvetítse a módszertani, szakmai újdonságokat, és hozzájáruljon
az egészség-gazdaságtani szempontok érvényesítéséhez, mind a döntéshozatal
előkészítésében, mind a döntések következményeinek monitorozásában.
Konferenciánk keretében átfogó témákat tárgyaló plenáris ülést, egyes témákat mélyebben
tárgyaló szekcióüléseket, kerekasztal-beszélgetést, ifjúsági és hallgatói szekciót is rendezünk.
Mind az állami szféra, mind az ipari szereplők, mind pedig az akadémiai kutatók
szemszögéből tárgyaljuk az egészségpolitikai- és gazdasági környezet mélyebb
összefüggéseit. Mint minden évben, ezúttal is igyekszünk az előadásokat néhány prioritást
élvező téma köré gyűjteni, mindamellett természetesen várjuk az előadásokat és posztereket
egyéb, a szakmai közönség számára is fontos témákban.
A 2017. évi konferenciánk kiemelt témái:
 Népegészségügyi helyzet és program Magyarországon
 Nemzeti agykutatási program és mentális betegségek hatékony terápiái
 Biológiai terápiák finanszírozási és hatékonysági kérdései az onkológiában
 Egészségügyi ellátórendszer a modernizáció folyamában: minimál invazív
programok
 Egészségügyi igazgatás átalakulóban: változó szerepek és transzparencia
 Egészség - gazdaság és az egészségipar összefüggései
 Újdonságok az eredményesség alapú támogatás és finanszírozás területén
(Improvements in the Value-based financing in health care)
 A gazdasági értékelés (HTA) helyzete/fontossága a CEE országokban.
 Generikus helyettesítés és originális befogadás - innováció támogatása a
gyógyszer-finanszírozásban
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A konferenciára szóbeli vagy poszter prezentációra absztrakt benyújtásával lehet jelentkezni a
fenti témákban, valamint egészség-gazdaságtani, egészségügyi technológiák gazdasági
értékelése (pl. költség-hatékonysági elemzés), népegészségügyi, támogatáspolitikai és
egészségbiztosítási témakörökben.
Absztrakt benyújtása: meta@metaweb.hu (cc: ime@imeonline.hu) címre
Az absztraktnak tartalmazni kell a szerző(k) nevét, munkahelyét, email, telefon (mobil,
vonalas) elérhetőségét, valamint az absztrakt szövegét (max. 1600 karakter szóközökkel). A
kutatási eredményeket bemutató (”research”) absztraktok közül a Tudományos Bizottság a
számszerűsített eredményeket tartalmazó összefoglalókat előnyben részesíti a szóbeli
prezentációk kiválasztása során.
Absztrakt benyújtási határidő: 2017. április 5.
Tudományos Bizottság Elnökei:
Dr. Pásztélyi Zsolt, IME felelős szerkesztő
Dr. Sebestyén Andor, PTE KK főigazgató
Szervező Bizottság Elnökei:
Tamás Éva, IME lapigazgató
Dr. Zemplényi Antal, PTE Kancellária egészségügyi gazdálkodási igazgató

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