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Becze Ákos



A 

kongresszus 

főbb témái 

voltak

A kórházak szerepének 
változása

Demográfiai változások
A betegek elvárásai 

növekedésének 
következményei

Az ellátás biztonságának 
és minőségének javítása, 

szabályozások és 
standardok

A gyógyszerek és 
terápiás megoldások 

egyre vövidülő 
innovációs ciklusának 

hatásai

Szolgáltatási modellek az 
integrált betegellátásban

Az ellátás 
eredményességének és 

értékénék változásai, az 
egészségügyi 

eredmények közvetítése 
a társadalom felé



Ember 

központú 

(személyre 

szabott) ellátás

 A szükségletek személy központú 

megközelítése

 Az egészségügyi ellátás személyre 

szabása

 Az egészségügyi- és a szociális ellátás 

összefüggései

 A betegek visszajelzései alapján történő 

teljesítmény- és minőség mérés

 Az ellátás fejlesztése az egyes 

személyek és családok számára

 A betegek által kezdeményezett 

megosztott döntési rendszerek 

fejlesztése



Az 

egészségügyi 

és szociális 

ellátások 

integrációja

 Egymásra épülő ellátások, az ellátások 

folyamatossága

 Integrált egészségpolitika és 

management

 Vertikális integrációs modellek

 Az integrált folyamatokhoz szükséges 

ellátási team-ek szervezése

 Népegészségügy és a krónikus ellátás 

szervezése

 Holisztikus betegellátás



Innovatív 

ellátási 

modellek

 Új ellátási modellek és azok eredményei a 
kórházakban

 A betegek ösztönzése/képzése a 
öngondoskodásra és az otthoni tapasztalatokon 
alapuló házi gyógymódok alkalmazására

 A betegek számára elérhető egészségügyi 
irodalom (hiteles internetes tartalmak) és a 
betegek képzése

 Személyre szabott ellátás, biológiai terápiák

 Új digitális megoldások, mesterséges 
intelligencia megoldások

 Technológiai fejlesztés az egészségügyi 
szolgáltatások tervezésének szolgálatában

 Vezetés és új szakmák/szakterületek az 
egészségügyi ellátásban

 Vezetői képzés, coaching kultúra elterjesztése



Fenntarthatóság

 Eredményesség és érték alapú 

modellek az ellátásban és a 

finanszírozásban

 Kockázat megosztás, kihívások a 

gyártók és a felhasználók számára

 Az ellátási folyamatok újra tervezése a 

megnövekedő hatékonysági- és 

költségcsökkentési elvárások 

érdekében

 A világ demográfiai kihívásai

 Jelenlegi- és várható trendek az 

epidemiológiában

 Migrációs egészségügy és demográfiai 

változások Európában. Hogyan 

kezelhető ez?



Management 

ügyek

 Kompetencia kérdések az egészségügyi 

menedzsmentek szempontjából

 Az egészségügyi menedzsmentek 

szakmai specializációjának további 

fejlődése

 A jövő kihívásaiahoz szükséges jövőbeni 

kompetenciák

 Hulladékcsökkentési stratégiák

 Változás menedzsment














