MEDICINA 2000
XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és
XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia
„Talpon maradunk”

2017. szeptember 20-22.
Balatonfüred, Füred Hotel

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Résztvevők, Tisztelt Kollégák!
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség hagyományait folytatva immáron XIX. alkalommal szervezi
meg éves konferenciáját, amelyet nagy örömünkre XIV. alkalommal az Országos Járóbeteg
Szakdolgozó Konferenciával együtt szervezünk. A Magyar Ápolási Egyesület és a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is örömmel fogadta azt a lehetőséget, melyet Szövetségünk
ajánlott fel az együttműködésre. Közös konferenciánk egyúttal alkalmas annak igazolására, hogy
együttműködve, közös értékek mentén, egymást kölcsönösen elismerve vagyunk képesek hatékonyan
dolgozni.

Missziónkat konferenciánk témái is visszatükrözik: igyekszünk teret adni a járóbeteg szakellátás
működtetését támogató és fejlesztését szolgáló egészségpolitikai, szakmai és menedzsment
témáknak, hozzájárulva tagtársaink – ezen belül is kiemelten a szakdolgozók, szakorvosok részvételét. Reméljük fáradozásainkat tagjaink is értékelik: van hozzáadott értéke az összefogásnak,
és a konferencia meghozza azt a szakmai többletet, amelyért érdemes együtt tölteni ezt a három
napot.
Nem megkérdőjelezhető, hogy számos sikert értünk el az elmúlt években. Nem csak ott vagyunk az
egészségpolitikai egyeztetéseken, hanem számítanak is véleményünkre. Megtört a jég, végre a
járóbeteg szakellátásra megjelölt, célzott úniós pályázat jelent meg, és munkacsoport alakult a
minisztériumban a járóbeteg szakellátás egyes szempontjaink a fejlesztésére, a benne levő
hatékonysági tartalékok kiaknázására, betegfogadási listák csökkentésére.

Vannak azonban kudarcaink is: 2016-ban alig maradt a járóknak kasszamaradvány, nem jelentek meg
motiváló tényezők a célból, hogy a betegeket a járóbeteg szakellátásban tartsuk. A ciklusból eltelt több,
mint három esztendő egészségpolitikai történéseit a fekvőbeteg szakellátás átalakítása uralta, kevés
figyelmet kap a független vagy éppen a kórház-rendelőintézeti egységben dolgozó járóbeteg
szakellátás.
A konferencia első napján az ágazat legfontosabb szakmai szereplőit szólítjuk meg egy kerekasztal
megbeszélésben: államtitkárság, OEP, OTH, Kamarák, szakmai érdekképviseletek, amelyet globális
ágazati előadások követnek.
A második, szakmai napon igyekszünk ismét új, vagy régóta nem átekintett témákkal foglalkozni.
A menedzsment napon folytatni szeretnénk a „Sikeres rendelőintézetek” sorozatunkat, bemutatva a
legjobb, átvehető gyakorlatokat. Folytatjuk a legjobb előadónak járó előadói díj odaítélését. Célunk
egyértelmű: az előadásoknak a járóbeteg szakellátás fejlesztését támogató szakmaiságát szeretnénk
tovább javítani, a jó előadókat kiemelni, egészséges versenyt indítani. A díjjal az átfogó, általános
jellegű előadásokat kívánjuk támogatni, amelyek a járóbeteg szakellátás, egynapos ellátás
szervezésével, minőségének, megfelelőségével javításával foglalkoznak. Előnyt élveznek a saját
adatfeldolgozáson, átfogó, több intézményre kiterjedő, összehasonlító vizsgálaton alapuló előadások.

A 2017. évi kiemelt témáink:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

betegfogadási lista fejlesztés, követés
gondok a sürgősségi és a járóbeteg szakellátás határán
labor finanszírozás
kompetenciafejlesztés szakdolgozók számára
EESZT (IT- E-Health?)
Innováció az egészségügyben,
Népegészségügyi szűrések, kiemelten a vastagbélszűrés
Szervezetünk és a környezet kapcsolata, holisztikus betegellátás
Infekciókontroll, a higiénia újdonságai

A fenti témákban várjuk előadóink jelentkezését.

Dr. Pásztélyi Zsolt
a Szervezőbizottság elnöke

Bugarszki Miklós

Dr. Balogh Zoltán

Dr. Lehoczky Péter

a MÁE elnöke

MESZK elnök

Medicina 2000 elnök

Előzetes program
szeptember 20. szerda
08:00 Regisztráció
10:00 Megnyitó,
Egészségpolitikai fórum

szeptember 21. csütörtök
08:00
Regisztráció
08:30
Orvosszakmai
Tudományos Program

13:00
14:00
14.00
16.00

13:00
14:00

Ebéd
Orvosszakmai
Tudományos Program

20:00

Vacsora

20:00

Ebéd
Nemzetközi kitekintés
Szakdolgozói szekció
Medicina 2000
Közgyűlése
Vacsora

szeptember 22. péntek
08:00 Regisztráció
09:00 Intézményi
Menedzsment
Ágazati szakmapolitika
13:00 Ebéd

Fontos határidők
Absztrakt leadási határidő: 2017. május 31.
A szerzők 2017. június 15-ig kapnak értesítést, hogy bejelentett előadásukat a Tudományos Bizottság
elfogadta-e.
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2017. július 31.
Útmutató összefoglaló készítéséhez
Az előadások időtartama általában: 12 perc
időtartam betartására.

+ 2 perc megbeszélés. Kérünk minden előadót ezen

Az összefoglalók beküldésének a módja:
jaro.kmcongress.com honlapon keresztül.

kizárólag

elektronikus

formában

on-line

a

Tartalmi követelmények: az előadás ajánlott felépítése
1. Bevezetés
2. Vizsgálati anyag és módszer
3. Eredmények
4. Következtetések
Poszterszekció
A konferencián a posztereket elektronikusan fogjuk bemutatni, ezért a kész anyagokat is elektronikus
formátumban kell majd benyújtani. Ehhez az elfogadott poszterek szerzői részletes tájékoztatást
kapnak.
Részvételi támogatás
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség ismét támogatni kívánja tagjainak a XVII. Járóbeteg
Szakellátási Konferencián való részvételét, erről külön felhívást jelentet meg. A támogatásból
részesülőket a 2017. július 31-ig tartó kedvezményes díjas jelentkezési időszakban jelentkező
résztvevők közül választja ki az Elnökség.
Kérjük tehát tagintézményeinket, hogy ennek megfelelően támogassák minél több munkatársuk
részvételét a konferencián!
Előadói díj
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség küldetésének teljesítése érdekében 2013-ban előadói
díjat alapított, hagyományteremtő céllal, „Medicina 2000 díj” néven.
A díjat az az előadó kapja, akinek a Szövetség konferenciáján elhangzott előadását a Bíráló Bizottság
a hallgatóság szavazatait is figyelembe véve a legjobbnak minősíti, a következő szempontok szerint:
·

Az előadás legyen átfogó, általános jellegű

·

Foglalkozzon a járóbeteg szakellátás, egynapos ellátás, szervezésével, minőségének,
megfelelőségével javításával.

·

Alapuljon saját adatfeldolgozáson,

·

Előny, ha több intézményre kiterjedő, összehasonlító tanulmányról van szó.

·

Mintaérték, információ, általános, átfogó

A díjjal járó elismerés: 150.000 Ft
Szervező Bizottság
elnök: Dr. Pásztélyi Zsolt
tagok: Bugarszki Miklós
Dr. Kóti Tamás
Dr Lehoczky Péter
Dr. Polák László
Szabóné Juhász Juliánna
Szántó Istvánné
Szemán Éva
Dr. Varga Imre
A Szervező Bizottság címe
Dr. Pásztélyi Zsolt
Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg
Szakellátási Szövetség
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.
1399 Budapest, Pf.: 608.
e-mail: titkarsag@medicina2000.hu
A Konferencia helyszíne
Hotel Füred ****
8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 20.
www.hotelfured.hu
Idõpontja: 2017. szeptember 20-22., szerda-péntek.
A Konferencia hivatalos nyelve: magyar
A kongresszusi iroda címe
K&M Congress Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.
tel: (1) 301-2000, fax: (1) 301-2001
e-mail: info@kmcongress.com
A Konferencia hivatalos honlapjai
jaro.kmcongress.com
www.medicina2000.hu

Részvételi díjak
2017. július 31-ig

2017. július 31. után

27 300 Ft

32 600 Ft

33 600 Ft

37 800 Ft

23 100 Ft

27 300 Ft

25 200 Ft

29 400 Ft

Nyugdíjas

24 200 Ft

28 400 Ft

Kísérő

17 900 Ft

23 100

Medicina 2000 tag (egyéni tag vagy
tagintézmény delegáltja)
Nem Medicina 2000 tag (orvos vagy nem tag
intézmény delegáltja)
MESZK vagy MÁE tag egészségügyi
szakdolgozó
Nem MESZK vagy MÁE tag egészségügyi
szakdolgozó

Napijegy szeptember 20-án, szerdán

17 900 Ft

Napijegy szeptember 21-én, csütörtökön és
14 700 Ft
22-én, pénteken
A részvételi díjak 21,26% ÁFA-t tartalmaznak
Jelentkezés és absztrakok beküldése

http://jaro.kmcongress.com

