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Az egészségügyi vezetők szaklapja • Tudományos folyóirat

Danubius Hotel Hungaria City Center
Az egészségügyi rendszerekre vonatkozó tudásunk az elmúlt évtizedekben nagyon jelentős mértékben gyarapodott, és a nemzetközi színtéren kibontakozó értékkonszenzus egyértelműen kezdi kirajzolni azt, hogy hova kellene eljutnunk, illetve hogy ehhez milyen egészségpolitikai eszközök állnak
rendelkezésünkre. Ilyen például a fenntartható fejlesztési célok közé is bekerült, mindenkire kiterjedő,
átfogó egészségügyi ellátás (Universal Health Coverage, UHC), amely nem valósítható meg széleskörű közfinanszírozás nélkül. Sokkal kevesebb figyelem irányult ugyanakkor arra, hogy az elképzelt
átalakítások hogyan valósíthatóak meg, függetlenül azok aktuális tartalmától. A változtatásmenedzsment ugyan jól ismert terület az egyes szervezetek szintjén, azonban a tudatos változtatásvezetéssel
alig-alig találkozunk, ha egész rendszerek nagyléptékű átformálásáról van szó (large scale transformation). Az ebben rejlő potenciál lényegében kiaknázatlanul maradt, a terület mind koncepcionálisan,
mind pedig eszközeiben, illetve jó gyakorlataiban feltárásra vár.
A változtatásmenedzsment a rendszerirányítás (stewardship, governance) egyik legfontosabb eleme
kellene, hogy legyen különösképpen az egészségügyben, amelynek technológiai, demográfiai és epidemiológiai, társadalmi és gazdasági környezete folyamatos átalakulásban van. A gyors változások
egyre újabb kihívásokat támasztanak az egészségügyi rendszerekkel szemben, amelyek kezelése
nehezen képzelhető el a sikeres változtatási folyamatok megértése nélkül. A környezethez való adaptálódás jelentőségét a WHO azzal is elismerte, hogy a modern egészségügyi rendszerek kulcsfontosságú jellemzői közé emelte az alkalmazkodó, illetve ellenállóképességet (resilience). Bár a rendszerszintű rezíliencia fogalma sem koncepcionálisan, sem pedig gyakorlati szempontból nem kellően tisztázott még, bizonyosan fontos elemei közé tartozik a kihívások, problémák érzékelése, detektálása,
valamint a rendelkezésre álló információk feldolgozására épülő adekvát válaszreakció, amelynek hátterét a rohamosan fejlődő információtechnológia teremti meg. Ennek kulcsa pedig a rendszer digitális
áthangolása, egy adatvezérelt, okos (smart) egészségügy létrehozása.
Az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – tudományos folyóirat és a Magyar Egészségügyi
Menedzsment Társaság 2018-ban első alkalommal szervez közös konferenciát, amelynek az egészségügyi menedzsment és egészség-gazdaságtan megszokott témái mellett a változás, változtatás és
innováció menedzsment lesz a központi témája. A magyar egészségügy jövője szempontjából különös jelentősége van ezeknek a kérdéseknek, és a témafelvetés különös aktualitását adja, hogy a konferenciát közvetlenül a 2018-as országgyűlési választások után, a kormány megalakulásával egyidőben, 2018. június 20-án és 21-én rendezzük meg. A konferenciára meghívjuk az egészségügyi ágazat vezetés prominens képviselőit, akiket felkérünk arra, hogy mutassák be a jövőre vonatkozó elképzeléseiket.
A rendezvény az IME-META konferenciák 12 éves hagyományát követve, mint az IME XII. Egészséggazdaságtani Konferenciája – de témakörét kiszélesítve kíván platformot biztosítani az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, tapasztalataik, kutatási eredményeik, eseteik megosztására, az
egészségügyet érintő aktuális kérdések megvitatására.

www.imeonline.hu

Az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) ugyanebben a témában, illetve időben
tartja éves konferenciáját Budapesten.
A magyar nyelven zajló IME-MEMT konferencia az angol nyelvű, nemzetközi EHMA konferencia ikerrendezvénye.
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Főbb témakörök
Plenáris
• Makrogazdaság • Egészségpolitika • Népegészségügy • Onkológia • Pszichiátria • Hematológia
Gyógyszerügy
• Mennyit költünk gyógyszerre? A sok vagy kevés örökzöld dilemmája, ahogyan ez más-más perspektívából érzékelhető. Visszafizetések alakulása. Statisztikai adatjelentés kérdései. Lehet-e spórolni a gyógyszerbefogadásokkal más területen?
• Innovatív készítmények befogadásának alakulása, befogadási idő vs. gyógyszerkassza fenntarthatósága, kifogadáspolitika, finanszírozott gyógyszerkincs racionalizálása, kemoterápiás protokollok tisztítása, új irányelvekhez történő igazítása stb.
• Gyógyszer finanszírozás változásai: gyógyszerkasszák alakulása, költségvetés, kasszák átjárhatósága, tételes kassza és speciális finanszírozás, tételes finanszírozás jövője
• Új tételes közbeszerzés: hol tart, mi várható?
• Biológiai szerek beszerzésének helyzete?
• Generikus program helyzete
• A gyógyszerpolitikai döntések nyilvánosságának kérdései
Az ellátórendszer finanszírozása

• A való élet adatgyűjtésére épülő teljesítmény alapú finanszírozás realitásai, avagy kockázatmeg•
•

osztás a gyakorlatban, és ki fizesse a révészt? Pl. ki finanszírozza a rossz beteg-együttműködésből
eredő veszteségeket, és hogyan válasszuk szét a valós élet hatékonyságvesztésének faktorait?
Bizonyítékokon alapuló szolgáltatásvásárlás lehetőségei 2018-ban
Eredményesség alapú támogatás és finanszírozás (Improvements in the Value-based financing in
healthcare)

Módszertan

• A Technológia Értékelő Iroda beadványokkal kapcsolatos tapasztalatai a megújult egészség-gazdaságtani irányelv nyomán

• Nemzetközi referencia árazás kérdései
• Digitális megoldások: Mit hozhat az EESZT bevezetése az egészségügyi technológiák befogadása
terén?
Szakmai részterületek
• Onkológia: Tételesen finanszírozott onkológiai készítmények, befogadáspolitika, költséghatékonyság, befogadási küszöb
• Mi zajlik ma az onkológiában, hatékonyság a gyakorlatban, ellátási modellkísérletek stb.
• A nagyértékű készítmények, ritka betegségek gyógyszereinek támogatási kérdései, dilemmái
• Az end-of-life gyógyszerek finanszírozásának kritériumai, megítélése a NEAK szemszögéből
• Képalkotó eljárások befogadása: visszatekintés és jövőbeli lehetőségek
• A művesekezelések egészséggazdaságtani mérlege: Általában egészségipari helyzet
Konferenciánkra fenti témákban, valamint egészség-gazdaságtani, egészségügyi technológiák gazdasági értékelése (pl. költség-hatékonysági elemzés), népegészségügyi, támogatáspolitikai és egészségbiztosítási témakörökben, szóbeli vagy poszter prezentációra absztrakt benyújtásával lehet jelentkezni.
Az előadás absztrakt formátumát 2018. április 15-ig
az ime@imeonline.hu e-mailcímekre kérjük megküldeni.
Az absztrakt mintaformátuma letölthető a www.imeonline.hu honlapunkról.
A konferencia orvosok és gyógyszerészek részére akkreditált
Tudományos Bizottság:
Elnök: Dr. Pásztélyi Zsolt IME felelős szerkesztő
Tagok: Dr. Gaál Péter, Dr. Sinkó Eszter, Prof. Dr. Kerpel-Frónius Sándor
Prof. Dr. Domján Gyula, Dr. Kósa József, Dr. Pékli Márta, Dr. Bacskai Miklós, Joó Tamás
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