EAHM kongresszus és
Magyarországi Egészségügyi Napok
• A Kongresszus és Egészségügyi Napok főbb témái az alábbiak lesznek:
• Az egészségügyi szakmai képzések jövője (Dr. Who – azaz ki fog dolgozni a jövő
kórházaiban?) E téma keretében szervezzük meg az európai orvosi egyetemek rektorainak
találkozóját.
• Etika a XXI. Században. E témakörön belül bemutatkoznak a hazai- és európai egyházi
kórházak.
• Zöld Kórházak. Környezetvédelmi feladatok és kihívások a jövő kórházaiban, a jelenlegi leg
égetőbb környezetvédelmi problémák és azok megoldásai.
• Innovatív technológiák. Miként változtatják meg a kórház üzemeltetés és a betegellátás
feltételeit az új innovatív technológiák?
• Innováció, finanszírozás és DRG. Hogyan alakul a finanszírozás jövője? Mi lesz veled DRG?
• Big Data és informatika. Ebben a témakörben beszélünk a felhő alapú illetve big data
megoldásokról és bemutatjuk az EESZT-t amely egyedülálló működő rendszer jelenleg
európában.

EAHM kongresszus és
Magyarországi Egészségügyi Napok
• Az elmúlt két évtized legjelentősebb EGVE rendezvénye vár ránk 2020.-ban!
• Európa csaknem minden országából várunk 15 – 20 fős delegációkat.
• A szakmai program váza elkészült, azt egyeztettük az EAHM illetékes
bizottságával. Rövidesen megnyílik az absztrakt benyújtás lehetősége.
• Külön fölhívjuk tagtársaink szíves figyelmét a poszter szekcióra. Itt nagyon
röviden, szöveges és grafikus eszközökkel van lehetőség bemutatni a
jelentősebb szakmai eredményeket a kórház üzemeltetés, a zöld kórházak
témakörében. A posztereket angol nyelven kell elkészíteni és azokat
elektronikus úton, digitális táblán mutatjuk be.
• A poszter szekció legjobb alkotásait a kongresszus díjazni fogja. Ugyanakkor
a leg eredményesebb magyar poszterek készítői EGVE különdíjban
részesülhetnek.

EAHM kongresszus és
Magyarországi Egészségügyi Napok
• A Magyarországi Egészségügyi Napok 2020. évben párhuzamosan
kerül megrendezésre az európai kongresszussal
• Az EGVE tagjai számára közel azonos részvételi díjat tudunk
biztosítani, mint ami megszokott az önálló rendezvényeinken.
• Megkérjük a budapesti egészségügyi intézmények vezetőit, hogy a
rendezvény alatt ajánljanak fel elérhető árú szállásokat
intézményeinkben, nővérszállóikon.
• Ugyanakkor felkérjük budapesti illetőségű EGVE tagjainkat, hogy
személyes kapcsolataik alapján – ha arra lehetőségük van - lássák
vendégül a nem budapesti illetőségű tagtársainkat.

EAHM kongresszus és
Magyarországi Egészségügyi Napok
• A kongresszus előkészületeiről, a szakmai- és társasági programokról
tagtársaink folyamatosan tájékozódhatnak az EGVE honlapján lehelyezett
hivatkozásra kattintva.
• A kongresszus hivatalos weboldala https://eahm-budapest2020.com
• Érdemes a honlapot rendszeresen felkeresni, mert tartalmában
folyamatosan bővül új információkkal! (…és csinosítjuk is…)
• Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését a szervezési- és lebonyolítási
feladatokra. E feladatkörhöz idegen nyelv (angol nyelv) ismerete szükséges.
Erre a munkára elsősorban fiatal munkatásaitok jelentkezését várjuk, akik e
feladaton keresztül megismerkedhetnek az EGVE munkájával és
lehetőségeivel és az elért sikerélmények motiválhatják őkat az EGVE
tagságra.

A Kormány 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes egészségügyi kérdésekről – GS1 támogatás
Alkalmazható támogató

A Kormány határozata
szerinti feladat

•

1. felhívja az emberi
erőforrások miniszterét, hogy
a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő közreműködésével
és az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ bevonásával
kezdjen meg egy átfogó, az
egészségügyi szakmák
összességére kiterjedő
ráfordítási adatgyűjtést és
díjtétel-felülvizsgálatot a
valós költségekre épülő
finanszírozási rendszer
kidolgozása érdekében;

•

Felelős: emberi erőforrások
minisztere

•

Határidő: azonnal

GS1 szabvány- és szolgáltatás
elemek
•

Ágazati, egységes, minden
egészségügyi szolgáltató által
azonos módszertannal alkalmazható
azonosító kulcsok: termék- (GTIN),
hely- (GLN), beteg- és
személyzet- (GSRN), tárgyi
eszköz azonosítás (GIAI)

•

Európai Uniós MDR és IVMD
jogszabályoknak megfelelő
orvostechnikai eszköz azonosító
(UDI)

•

Tanácsadás, szakmai
specifikáció kidolgozása

•

Egységes termék törzsadatbázis
szabvány, illetve szoftver (GDSN)

A GS1 szabványok használatával
realizálható előnyök

•

Ágazatilag egységes és
automatizálható azonosítási és
adatgyűjtési rendszer

•

Felkészülés és megfelelés az új
jogszabályi előírásoknak

•

GS1 szabványelemek egységes,
hatékony és megvalósítást
segítő alkalmazásba vétele az
összemérhető felhasználást
lehetővé tevő ráfordítás alapú
adatgyűjtésnél

•

Egységes ágazati terméktörzsadatbázis ágazati cikktörzs
létrehozásához

•

Azonos elveken alapuló, GS1
szabványos szállítói bevezetési
eljárásrend
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A Kormány 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes egészségügyi kérdésekről – GS1 támogatás
Alkalmazható támogató

A Kormány határozata
szerinti feladat

•

2. felhívja az emberi
erőforrások miniszterét, hogy
a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő közreműködésével
tegyen javaslatot az
intézményi finanszírozás
meghatározásának ellátási
eseményeken alapuló,
valós szükségletekhez igazodó
módszertanára és az ennek
megfelelő
teljesítményvolumenkeretek meghatározására,
figyelembe véve a vezetői
ösztönző szempontokat is;

GS1 szabvány- és szolgáltatás
elemek
•

Ágazati, egységes, minden
egészségügyi szolgáltató által
azonos módszertannal alkalmazható
azonosító kulcsok: termék- (GTIN),
hely- (GLN), beteg- és
személyzet- (GSRN), tárgyi
eszköz azonosítás (GIAI)

•

Tanácsadás, szakmai
specifikáció kidolgozása

•

Tervezett adatgyűjtési
folyamat-specifikáció
összeállításának szakmai
támogatása

A GS1 szabványok használatával
realizálható előnyök

•

Ágazatilag egységes és
automatizálható azonosítási és
adatgyűjtési rendszer

•

GS1 szabványelemek egységes,
hatékony és megvalósítást
segítő alkalmazásba vétele az
összemérhető felhasználást
lehetővé tevő ráfordítás alapú
adatgyűjtésnél

•

Egységes adatgyűjtési
módszertan a GS1 szabványok
által nyújtott előnyök teljeskörű
kihasználásával

•
•

Felelős: emberi erőforrások
minisztere

•
•

Határidő: 2020. június 30.
© GS1 2019

A Kormány 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes egészségügyi kérdésekről – GS1 támogatás
A Kormány határozata
szerinti feladat
•

A GS1 szabványok használatával
GS1 szabvány- és szolgáltatás
realizálható előnyök
elemek

•
5. felhívja az emberi erőforrások
miniszterét, hogy a pénzügyminiszter,
valamint az általa delegált költségvetési
felügyelők, továbbá a felsőoktatásért
felelős miniszter és a honvédelmi miniszter
közreműködésével, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ bevonásával intézkedjen
az állami fenntartásban működő
•
egészségügyi szolgáltatók
gazdálkodásának javítását elősegítő célzott
intézményi adósságmenedzsment
program kidolgozásáról, amely az
irányító szerv operatív gazdálkodási
kerettervein alapul, és szoros monitoring
mellett kerül végrehajtásra az
adósságkitettség csökkentése
szempontjából érintett intézményi körben;

•

Felelős: emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter felsőoktatásért felelős
miniszter honvédelmi miniszter

•

Határidő: 2020. március 31.

Alkalmazható támogató

Ágazati, egységes, minden
egészségügyi szolgáltató
által azonos módszertannal
alkalmazható azonosító
kulcsok: termék- (GTIN),
tárgyi eszköz azonosítás
(GIAI)
Tanácsadás, szakmai
specifikáció kidolgozása

•

Intézményi és ágazati szintű
készletek nyomon követése,
lejáró szavatosságú eszközök
figyelése, a megbízható és
optimális készlet-menedzsment

•

Készletszint csökkenés és
beszerzés optimalizálás

•

GS1 szabványelemek egységes,
hatékony és megvalósítást
segítő alkalmazásba vétele az
összemérhető felhasználást
lehetővé tevő ráfordítás alapú
adatgyűjtésnél

•

Egységes adatgyűjtési
módszertan a GS1 szabványok
által nyújtott előnyök teljeskörű
kihasználásával
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A Kormány 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes egészségügyi kérdésekről – GS1 támogatás
A Kormány határozata
szerinti feladat
•

6. elrendeli, hogy az emberi
•
erőforrások minisztere az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
bevonásával mérje fel az
Állami Egészségügyi Ellátó
Központ fenntartása alá tartozó
egészségügyi szolgáltatók
•
felügyeletét és irányítását
megalapozó kontrolling és
•
monitoring rendszer teljes
körű kialakításához és
működtetéséhez szükséges
további erőforrásokat, és
tegyen javaslatot a
szükséges jogszabálymódosításokra;

•

Felelős: emberi erőforrások
minisztere

•

Határidő: 2020. március 31.

Alkalmazható támogató
GS1 szabvány- és szolgáltatás
elemek

A GS1 szabványok használatával
realizálható előnyök

Ágazati, egységes, minden
•
egészségügyi szolgáltató által
azonos módszertannal alkalmazható
azonosító kulcsok: termék- (GTIN), •
hely- (GLN), beteg- és
személyzet- (GSRN)

Tényleges ellátáson alapuló,
összehasonlíthatóvá váló
egészségügyi szolgáltatók

Tanácsadás, szakmai
specifikáció kidolgozása

Egységes ágazati adatszinkronizációs hálózat kialakításának
lehetősége.

Az egységes szabványok
bevezetésével összefüggő
fejlesztések- és
változásmenedzsment szakértői
támogatása

•

Egységesen alkalmazandó és
alkalmazható azonosítási
rendszerek

© GS1 2019

GS1 központi rendezvény
https://healthcare-event.gs1.org/

3 napos: gyógyszer, orvostechnikai eszköz, és kórházi fejlesztések témakörben

Kórházi és hatósági résztvevőknek
részvétel INGYENES!

© GS1 2019
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Ajánlott program kórházi képviselőknek – SZAKMAI 2020. Március 24-26.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The future of hospitals with GS1 standards
Panel: The role of global standards for hospitals and patients
Why are logistical processes important for patient safety?
Barcodes - linking to product information
Product data as the base for traceability and efficiency
Plenary session – the hospital view
• Ferenc Markhot Teaching hospital and clinic, Eger, Hungary – Az EGRI
KÓRHÁZ ELŐADÁSA
The EU Medical Device Regulation
UDI in the hospital – implementation cases
Clinical trials and global standards
The digital patient
Hospitals – realising savings through global standards
Single-unit identification to enable scanning at the point of care
Traceability for pharmaceutical products – global regulatory trends
Traceability in hospitals
Implementation of FMD in hospitals
Bedside scanning requires cultural change

© GS1 2019
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„GS1 Egészségügyi szakértő” képzés

CÉLJA:
•
GS1 tudás sokszorozása - bevezetés támogatás fizikailag több
helyen biztosítható legyen
•
GS1 szabványok által elérhető előnyök terjesztése
CÉLCSOPORTJA:
•
Kórházak egészségügyi szakdolgozói illetve nem egészségügyi
végzettségű középvezetői (pl.: ápolási igazgatók, főnővérek, IT
vezetők, gyógyszerészek, minőségbiztosítási vezetők)
•
Tanácsadó tevékenységet végző, DE egészségügyi kórházi
tapasztalattal rendelkező szakértők
2018.
2018.
2019.
2019.

ápr.-jún.:
okt.-nov.:
már.-máj.:
okt-dec.:

10 fő
6 fő
16 fő (NEAK)
7 fő (NEAK, ÁEEK-ESZ)
© GS1 2019

11

„GS1 Egészségügyi szakértő” képzés
A megszerzett friss szakmai tudásával a résztvevő:
• képessé válik a kórházak folyamatainak vizsgálatára, nem utolsó sorban a
jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő rendszerek kialakítására;
• Felkészül a fejlesztéssel járó változások intézményi szervezésére,
kommunikálására;
• támogatni tudja a szabványok alkalmazásával a nagyobb betegbiztonságot;
• segítheti a hatékonyabb és alacsonyabb költségigényű folyamatok
bevezetésében;
• alkalmazhatja szakértői tudását pályázatok tervezésében, megvalósításában
(pl.: az EFOP/VEKOP)!

Következő kurzus kezdete: 2020. február 4.,
6 alkalommal, hetente-kéthetente
alkalmanként 4*1,5 óra
(febr. 11., 25., márc. 3., 10., 17.)
A képzés díja: 195.000,- + ÁFA
Részletek, regisztráció: https://gs1hu.org/eu-szakerto-kepzes
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