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Stratégia nap 
 
„Hosszú távú stratégia nincs, csak a napi rutin, 0-24-ben…” 
 
Mivel az ágazat hosszú távú stratégiája nem – vagy csak nagyon vázlatosan ismert –, vannak olyan helyezetek, 
mikor az intézményvezetők egy része úgy érezheti, felesleges saját kórházának, szakrendelőjének jövőképet 
rajzolnia. Pedig a stratégiaalkotás a jövőre való felkészülést szolgálja, beleértve a technológiai fejlődéshez és a 
lakossági elvárásokhoz való alkalmazkodást csakúgy, mint a jövő egészségügyi ellátásának proaktív alakítását is. 
Egy alaposan átgondolt terv választ adhat arra, hogyan kerüljünk ki előnyösen – a nem feltétlen általunk generált 
változásokból –, elősegítheti a rendszerezett, összehangolt működést, ami növeli a hatékonyságot.  Van-e 
stratégiánk? – a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciája ezt a kérdést igyekszik körüljárni.  
 
9.00-9.05 Köszöntő – dr. Gaál Péter, elnök, Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság  
 

9.05-9.25 Jövőkép-vezérelt stratégia – nemzetközi jó példák – dr. Szócska Miklós, dékán, Egészségügyi 
Közszolgálati Kar, Semmelweis Egyetem 
 
9.25-9.45 Stratégiatervezés – az intézményfenntartó elvárásai – dr. Gondos Miklós, főigazgató, Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
 
9.45-10.05 Stratégiatervezés a gyakorlatban – dr. Ficzere Andrea, elnök, Magyar Kórházszövetség 
 
10.05-10.25 Finanszírozási korlátok konzekvenciái a hozzáférésben – dr. Sinkó Eszter, alelnök, Magyar 
Egészségügyi Menedzsment Társaság  
 
10.25-10.45 Az egészségügyi menedzserképzők szerepe és lehetősége az ellátórendszer hatékonyságának 
javulása érdekében – dr. Gaál Péter, elnök, Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság  
 
10.45-11.05 Szervezetfejlesztésben rejlő lehetőségek az intézményi menedzsment kezében –  
dr. Cserháti Zoltán, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ  
 
11.05-11.20 Kávészünet 
 
11.20- 12.00 Lufik – interaktív kerekasztalbeszélgetés  
A beszélgetés moderátora: dr. Sinkó Eszter 
 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján – egy pillanatnyi helyzetkép felvetítését követően – keressük azokat az 
összefüggéseket, beavatkozási pontok, melyeken keresztül egy három évtizedes probléma (vagyis az 
ellátórendszer reformjának végig vitele) orvosolhatóvá válik. Milyen típusú ismeretekre, tudásra, 
szemléletmódra lenne szükség a betegek betegbiztonságát garantáló ellátórendszer érdekében? Milyen 
idejétmúlt beidegződéseket, elavult ismereteket kell „elengednünk” ahhoz, hogy az ellátórendszerbe érkező 
fiatal, új típusú hozzáállást elváró fiatal szakembereket megtarthassuk? Egy intézményvezetőnek 2019-ben 
milyen, az egészségügyi menedzsment szempontjából hasznos és szükséges készségekre és képességekre van 
szüksége ahhoz, hogy sikerre vigye intézményét? Hogy és mi alapján válogassa a csapatának tagjait? Melyek 
azok a munkavállalói készségeket, vagyis azok az úgynevezett soft skill-ek és a „szakmai felkészültségen kívüli 
munkavállalói készségek” amelyek jelenleg a legfontosabbak a munkaadók számára?  Az interaktív 
kerekasztalbeszélgetés során a konferencia hallgatói aktív részesévé válnak a párbeszédnek. 
 
 
 



 
 

Résztvevők:  
– dr. Gondos Miklós, főigazgató, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

– dr. Ficzere Andrea, elnök, Magyar Kórházszövetség 

– dr. Badacsonyi Szabolcs, elnök-helyettes, Magyar Kórházszövetség 

– dr. Gaál Péter, elnök, Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság  

– dr. Szócska Miklós, dékán, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Semmelweis Egyetem 

– dr. Cserháti Zoltán, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ  

 

12.00-12.45 Ebéd 
 

12.45-13.10 Valóság és lehetőség: hogyan hasznosulnak a meglévő egészségügyi adatok az egészségpolitikai 

intézkedések előkészítése során?  – Szabó Bálint, főosztályvezető, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
 
13.10-13.35 Valóság és lehetőség: hogyan hasznosulnak a meglévő egészségügyi adatok finanszírozónál? – Kiss 
Zsolt, főigazgató, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  
 
13.35-14.00 Intézményi adatstratégia – a tervezés szempontjai – dr. Schiszler István, egészségügyi menedzser 
 
14.00-14.25 A szakmai döntéshozatalt támogató IVD diagnosztika stratégiai szempontjainak tervezése és 
szervezése  – prof. dr. Kovács L. Gábor, Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 
 
14.25-15.30 A jövő elkezdődött – kerekasztalbeszélgetés 
Moderátor: dr. Schiszler István 
 
Miközben a szomszédban, bécsi szuperkórház, a Krankenhaus Nord a legmodernebb technológiával felvértezve 
várja a betegeket, az itthoni helyzet sokféle szempontól aggasztó. A technológia itt dörömböl az ajtónkon, 
kinyitjuk-e a kapukat, vagy csak kukucskálunk a kémlelőnyíláson? Kérdések, melyekre keresnénk a választ: mit 
kezd ma, mit kezdhetne a jövőben egy orvos a medikai szoftverekben rendelkezésére álló áttekinthetetlen 
mennyiségű adattal?  Hogyan támogathatja az orvosi döntéseket, milyen lesz a jövő HIS rendszere? Hogyan, 
miként járulhatnak hozzá a kórházak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekhez? Hogyan épül 
be a technológiai a kórházi informatikai rendszerekbe és az EESZT-be? Tudjuk, hogy milyen újfajta képességek, 
skilleket igényel a digitális transzformáció? 
 
A kerekasztalbeszélgetés résztvevői:  

– dr. Kiss Zsolt, főigazgató, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

– Szabó Bálint, főosztályvezető, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

– dr. Szócska Miklós, dékán, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Semmelweis Egyetem 

– dr. Ficzere Andrea, elnök, Magyar Kórházszövetség 

– prof. dr. Kovács L. Gábor, Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 

– HIS rendszer szolgáltató 

– Szakértők 

15.30 – Zárszó – dr. Gaál Péter, elnök, Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 
 
KIEMELT SZAKMAI PARTNEREINK 
 
 
   

   


