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TERVEZETT PROGRAMOK
2019. OKTÓBER 7. HÉTFŐ

DIGITÁLIS EGÉSZSÉGÜGY 2019. 
KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉZÉS (AKKREDITÁLT)

2019. október 7-9.

Jó kezekben van.

Időpont, helyszín: 09.30 - 17.00, D pavilon, Türkiz terem
Szervező: Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság

A konferencián választ keresünk többek között arra is, hogy  Magyarország hol tart a 
digitális adatvagyongazdálkodás terén? Hol tart a távdiagnosztika? Érdemes figyelni a 
startup világot? Hogyan hat a mesterséges intelligencia a hazai munkaerőpiacra?

A konferencia előadásai:
• Szegény gazdagok, gazdag szegények - Az adat a „nemzet lelke”, kiemelt érték. 
   Az előadás során kiderül, jól sáfárkodunk-e a ránk bízott vagyonnal, valamint megvizsgáljuk
   azt is, hogy hogy hol tartanak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó „digitális államok”.

• Startup Ökoszisztéma Körkép – vonzó jövőkép vagy üres hype?

• Értő szemek – Hogy áll ma Magyarország az adatfeldolgozó és -elemző szakemberek 
    képzése terén? 

• Kincs, ami van – egészségipari adatvagyon - Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
   (EESZT): honnan indultunk, hová tartunk?

• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő : hogyan lesz a Big Databól Smart Data a
   finanszírozónál?

• MI vagyunk - Információk a Mesterséges Intelligencia Koalíció a mesterséges intelligencia
   megoldások elterjedését támogató stratégia-alkotási, szabályozási és technológiai 
   tevékenységéről.

• Átalakulóban – hogyan hat a mesterséges intelligencia a magyar munkaerőpiacra a 
   következő évtizedben?

• Telemedicina: régi álmok válhatnak valóra - A telemedicina keretrendszer működési 
    modelljének kidolgozását teszi lehetővé egy az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
    projekt, mely a nemzetközi legjobb gyakorlatok és szabványok alkalmazásával, etikai, jogi
    környezeti feltételek figyelembe vételével valósul meg.

www.hungaromed.hu A programváltoztatás jogát a HUNGEXPO Zrt. fenntartja!



2019. OKTÓBER 8. KEDD

I. ORSZÁGOS MEDIKUS ÉS REZIDENS TALÁLKOZÓ
Időpont, helyszín: 09.00 - 14.00, D pavilon, Türkiz terem
Szervező: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete; Magyar Rezidens Szövetség; Magyar 
Egészségügyi Menedzsment Társaság

BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 
(AKKREDITÁLT)

• „Adattó” - Az egészségügyben a hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek 
   kiaknázását teszi lehetővé az a Pécsi Tudományegyetem által felügyelt projekt, mely egy 
   merőben új típusú innovatív megközelítést alkalmaz.

• Felkészülni, vigyázz, rajt! - Digitális diagnosztikai eszközök mentén átalakul az 
    egészségügyi ellátás modellje. Előadásunkban példák mentén mutatjuk be az átalakulóban
    lévő, a betegek és az orvosok együttműködési modelljét is átalakító, virtuális gondozási
    programokat, klinikai támogatást nyújtó szolgáltatásokat.

• Bökkenő - A digitális egészségügyi megoldások forradalma kapcsán a jogi szempontból 
    megoldhatatlannak tűnő kihívásokról, dilemmákról hallhatnak előadást.

• Kétarcú technológia – veszélyek és lehetőségek - a digitális adatvagyon növekedésével
   megjelentek a digitális jellegű veszélyek, időnként bűncselekmények is. Olyan globális 
   problémává vált a számítástechnikai bűnözés, hogy arra már nemcsak az egyes államoknak,
   de az egyes ágazatoknak és az egyénnek is reagálni kell.

Időpont, helyszín: 09.00 - 15.00, D pavilon, Rubin terem 1
Szervező: Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Magyar Egészségügyi Menedzsment 
Társaság

A rendezvényen a tudomány szempontjából érdekes és aktuális kérdéseket be-
mutató plenáris ülés keretében, valamint szakmapolitikai kerekasztalbeszélgetés 
formájában igyekszünk körbejárni az élelmiszeripar és a táplálkozástudományi 
szakemberek „újjáéledő” kapcsolatában rejlő lehetőségeket.  

A konferencia témái:
• Élelmiszeripari stratégia 
• Az élelmiszeripar madártávlatból - jelen, jövő
• Innováció az élelmiszerfejlesztés területén
• Foodome projekt
• Megtérülő befektetés? - klinikai vizsgálatok az élelmiszerfejlesztés érdekében
• Makro és mikrotápanyag együttműködése
• Aromatérkép
• Tápanyagadatbázis
• Kerekasztal beszélgetés - népegészségügyi szempontok, jogalkotó lépések

A TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNY ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK (AKKREDITÁLT)

Időpont, helyszín: 09.00 - 16.00, D pavilon, Rubin terem 1
Szervező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Téma: Az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a NEVES (NEm Várt ESemények) Program 
szakmai koordinátoraként, szakmai rendezvénysorozatot hívott életre, melynek célja a beteg-
biztonság javítása, módszertani ajánlások kidolgozása.

A programváltoztatás jogát a HUNGEXPO Zrt. fenntartja!www.hungaromed.hu



Időpont, helyszín: 09.00 - 14.00, D pavilon, Türkiz terem
Szervező: Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete; Magyar Rezidens Szövetség; Magyar 
Egészségügyi Menedzsment Társaság

KÓRHÁZI MENEDZSMENT STRATÉGIAI NAP

MEDICINA FÓRUM KEREKASZTAL

• „Adattó” - Az egészségügyben a hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek 
   kiaknázását teszi lehetővé az a Pécsi Tudományegyetem által felügyelt projekt, mely egy 
   merőben új típusú innovatív megközelítést alkalmaz.

• Felkészülni, vigyázz, rajt! - Digitális diagnosztikai eszközök mentén átalakul az 
    egészségügyi ellátás modellje. Előadásunkban példák mentén mutatjuk be az átalakulóban
    lévő, a betegek és az orvosok együttműködési modelljét is átalakító, virtuális gondozási
    programokat, klinikai támogatást nyújtó szolgáltatásokat.

• Bökkenő - A digitális egészségügyi megoldások forradalma kapcsán a jogi szempontból 
    megoldhatatlannak tűnő kihívásokról, dilemmákról hallhatnak előadást.

• Kétarcú technológia – veszélyek és lehetőségek - a digitális adatvagyon növekedésével
   megjelentek a digitális jellegű veszélyek, időnként bűncselekmények is. Olyan globális 
   problémává vált a számítástechnikai bűnözés, hogy arra már nemcsak az egyes államoknak,
   de az egyes ágazatoknak és az egyénnek is reagálni kell.

A TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNY ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK (AKKREDITÁLT)

2019. OKTÓBER 9. SZERDA

Időpont, helyszín: 09.00 - 15.45 D pavilon, Rubin terem 2
Szervező: Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság; Magyar Kórházszövetség

A konferencia témái:
• Intézményi stratégia (evolutív kontra jövőkép-vezérelt stratégia)
• HR stratégia (munkaerőfelvétel, munkaerőmegtartás, utódlástervezés)
• Adatstratégia - kórházak, szakrendelők, alapellátók

Időpont, helyszín: 16.00 - 17.30, D pavilon, Türkiz terem
Szervező: Medicina Fórum

A kerekasztal témái
• Három generációval az egészségért (Az alap-, a szakellátás-, az Egészségfejlesztési
   Intézetek együttműködése – integrált rendszerek)
   Felkért résztvevő szervezetek:
 • EMMI
      • Állami Egészségügyi Ellátó Központ
      • Országos Kardiológiai Intézet – Módszertani program
      • EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozat
      • Házi gyermekorvosok képviselője
      • Háziorvosok képviselője
      • Egészségfejlesztési irodák képviselője

MEDICINA FÓRUM AZ EGÉSZSÉGÜGY KONFERENCIÁJA
Időpont, helyszín: 08.15 - 17.00, D pavilon, Türkiz terem
Szervező: Medicina Fórum
Moderátorok: Nógrádi Tóth Erzsébet projektigazgató (Medicina Fórum)
                       Prof. Dr. Boncz Imre intézetigazgató (Pécsi Tudományegyetem)
A kerekasztal beszélgetések témái:

1. Egészségügyi beruházások finanszírozása – Egészséges Budapest Program
     Felkért résztvevő szervezetek:
 • EMMI
      • EBP
      • Külföldi előadó (SE Egészségügyi Menedzserképző)

2. Családbarát ország – egészséges munkahelyek- kórházi gyermek-
     egészségügy 
     Kutatás bemutatás: Mit tesznek a munkáltatók a munkavállalóik egészségének 
     védelméért? (A Joint Venture Szövetség kutatásának ismertetése)    
     Felkért résztvevő szervezetek:
 • EMMI Családpolitikai Államtitkárság
      • EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
      • OGYÉI
         • Magyar Kórházszövetség

Időpont, helyszín: 09.00 - 16.00, D pavilon, Rubin terem 1
Szervező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Téma: Az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a NEVES (NEm Várt ESemények) Program 
szakmai koordinátoraként, szakmai rendezvénysorozatot hívott életre, melynek célja a beteg-
biztonság javítása, módszertani ajánlások kidolgozása.

A programváltoztatás jogát a HUNGEXPO Zrt. fenntartja! A programváltoztatás jogát a HUNGEXPO Zrt. fenntartja!



VERSENYPROGRAM

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA VERSENY

3. Diabétesz, elhízás, vaszkuláris medicina – megelőzés,
   finanszírozás (a Nemzeti Népegészségügyi Program egyik eleme)     
   Felkért résztvevő szervezetek:
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
      • EMMI
      • Betegszervezeti képviselő
      • Magyar Diabétesz Társaság
      • Magyar Elhízás Tudományi Társaság
        • Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság

4. Kiberbiztonság az egészségügyben        
     Felkért résztvevő szervezetek:
 • Semmelweis Egyetem Honvéd-, Katasztrófa-és 
     Rendvédelmi Orvostan tanszéki csoport
      • Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
      • Belügyminisztérium
        • Egészségügyi Ellátási Szolgáltatási Tér
      • NATO képviselő
        • Magyar Kórházszövetség

5. Egészségipar – innováció – gyógyszer-,orvostechnológia finanszírozás   
    Felkért résztvevő szervezetek:
 • Pénzügyminisztérium
      • Innovációs Technológiai Minisztérium
      • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
      • Magyarországi Gyógyszergyártók Egyesülete
      • Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete
      • Orvostechnikai Szövetség
      • Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

SZOCIÁLIS VEZETŐKÉPZÉS
DEMENCIA - EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  
(AKKREDITÁLT)
Időpont, helyszín: 09.30 - 17.00, D pavilon, Rubin terem 1
Szervező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

Téma: Az elöregedő társadalom egyre nagyobb kihívást jelent, mind a szociális, mind az egész-
ségügy területén dolgozókra nézve. A demencia nem csak az egyén betegsége, jelentős mér-
tékben a családtagokra is hatással van. A program lehetőséget biztosít új nézőpontok kialakítá-
sára, új kutatási eredmények, innovatív gondozási módszerek, valamint új digitális technológiák 
megismerésére, és ezen a területen dolgozó szakemberek találkozására.

A programváltoztatás jogát a HUNGEXPO Zrt. fenntartja!www.hungaromed.hu

Onkológusoknak, radiológusoknak, patológusoknak, kardiológusoknak, egészségügyi 
szakdolgozóknak.
Szervező: Mesterséges Intelligencia Koalíció, SOTE, ELTE
Koncepció: Gép vs. ember közötti verseny


