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Ebben az évben 13. alkalommal kerül megrendezésre az IME Országos Egészség-gazdaságtani 

Továbbképzése és Konferenciája. 2019. évi konferenciánk – mely az egészség-gazdaságtan tudományág 

éves seregszemléje - a megszokott budapesti helyszínen kerül megrendezésre.  

 

Konferenciánk hagyományosan legfontosabb célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget adjon 

a téma iránt érdeklődők számára, közvetítse a módszertani, szakmai újdonságokat, és hozzájáruljon a 

szakmai evidenciákon és egészség-gazdaságtani alapokon történő döntéshozatal fejlődéséhez, valamint 

a döntések következményeinek monitorozását is elősegítse. 

 

2019-ben a konferencia központi témája a forrásteremtés lesz, amely alapvetően meghatározza az 

egészségügy fejlesztési lehetőségeit és mozgásterét. A forrásteremtés eszközeinek kiválasztásában 

egyszerre kell érvényesülnie a tágabb makrogazdasági szempontoknak, amelyek a társadalmi-gazdasági 

környezet folyamataihoz kapcsolódnak, valamint az egészségpolitikai törekvéseknek, amelyek 

érvényesülése elválaszthatatlan a forrásteremtés által kijelölt keretektől. Az adópolitika ugyanis nem 

egyszerűen az egészségügy működéséhez szükséges bevételek megszerzését teszi lehetővé, hanem az 

egyik legfontosabb eszköz a rendszer szereplői magatartásának befolyásolására akár az egészségi 

állapotról, akár az egészségügyi ellátás igénybevételéről van szó. Egy kölcsönösen – az 

egészségpolitikai és pénzügyi szakembereknek egyaránt - előnyös forrásteremtési rendszer 

kialakításához ezért elengedhetetlen a két terület döntéshozóinak és szakértőinek érdemi párbeszéde, 

amelyhez konferenciánk keretében is szeretnénk lehetőséget biztosítani. 

 

Rendezvényünk keretében átfogó témákat tárgyaló plenáris ülést, egyes témákat mélyebben tárgyaló 

szekcióüléseket, kerekasztal-beszélgetést is rendezünk. Mind az állami szféra, mind az ipari szereplők, 

mind pedig az akadémiai kutatók szemszögéből tárgyaljuk az egészségpolitikai- és gazdasági környezet 

mélyebb összefüggéseit - a központi témánk mellett felmerülő egyéb kérdésekben is.  
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A 2019. évi konferenciánk kiemelt témái: 

 

• Forrásteremtés az egészségügyben - makrogazdasági keretek és lehetőségek 

• Fiskális eszközök szerepe a népegészségügyi programokban 

• Megelőzés, szűrés, népegészségügyi programok helyzete 

• Pszichiátriai betegek ellátásának aktuális kérdései, az ellátórendszeri kapacitások és igények 

vonatkozásában  

• Onkológiai és a nagy értékű terápiák finanszírozási és hatékonysági kérdései 

• Regiszterek, adatbázisok szerepe a finanszírozási döntésekben 

• Pszichoterápia az onkológiai betegek gondozásában 

• Befogadáspolitika, az onkológiai gyógyszerekről történő döntés szempontjai 

• Generikus helyettesítés és originális befogadás – innováció támogatása a gyógyszer-

finanszírozásban 

• Kockázat megosztáson alapuló finanszírozási módszerek gyakorlata a hazai befogadás-

politikában 

 

A prioritást élvező témáink mellett természetesen várjuk az előadásokat és posztereket egyéb, a 

szakmai közönség számára is fontos témákban. A konferencia orvosok és gyógyszerészek részére 

akkreditált. 

 

Amennyiben előadást kívánnak tartani, az előadás absztrakt formátumát 2019. április 5. napjáig az 

ime@imeonline.hu e-mailcímekre kérjük megküldeni. Az absztrakt mintaformátumát mellékelve 

csatoljuk. 

 

 

Őszintén reméljük, hogy a Konferencia célja, programja felkelti szakmai érdeklődésüket és Önt, illetve 

munkatársaikat résztvevőink között köszönthetjük.  

 

 

Mellékelten megküldjük a konferencia jelentkezési lapját és részvételi feltételeket. 

 

 

 

Szívélyes üdvözlettel 

 

 

 
 

 

Tamás Éva 

ügyvezető-lapigazgató 

 

IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 

Tudományos folyóirat 

 

Budapest, 2019 február 13. 
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