
LEHET JOBB EGÉSZSÉGÜGYÜNK!

A Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői

(KEKSZ) online konferencia sorozata

A Konszenzus az Egészségért Kör Szakértöi (KEKSZ) célja a hazai
egészségügyi rendszer megújitása, egy modernebb működőképes magyar
egészségügy megteremtése. Ennek érdekében elkészült az “Alapvetések a magyar
egészségügyi rendszer fejlesztéséhez” című dokumentum, melyet egy online
konferenciasorozaton szeretnénk bemutatni, megvitatni. Az első, FB live-on is
közvetített rendezvény az egészségügyre szánt forrásokról és azok elosztásáról,
illetve a köz- és magánfinanszírozott egészségügy viszonyáról indít diszkussziót.

Eddig 13 szakterületet tekintettünk át. Végigtárgyaltuk az egészségügyi forrásteremtéstől
indulva, a köz- és magánfinanszírozott ellátások egymás mellett élésének kérdéseit, önálló
fejezetekbe gyűjtöttük össze a népegészségügy, az alapellátás, a szakellátás, a
sürgősségi ellátás, a gyógyszerellátás problémáit, az egészségügy humán erőforrás
fejlesztésének, informatikai kiszolgálásának, minőségbiztosításának, szakirányításának
kérdéseit, majd zárásként megvizsgáltuk a nemzeti egészségügyi ellátás európai
egészségügyi ellátási rendszerbe illeszkedésének lehetőségeit is.

Célunk, hogy minél több szakember bevonásával, olyan egészségügyi
rendszer jöjjön létre hazánkban, amely valóban hatékonyan hozzá tud járulni a
lakosság egészségi állapotának javításához, amiben öröm dolgozni, és jobb
szolgáltatást tud nyújtani minden páciens számára.
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I. KEKSZ Konferencia

2022 február 16. szerda, 10-17h

Mennyi  pénzt kell az egészségügyre költenünk?

Hogy kell ezen forrásokat elosztanunk?

10:00-10:30 KEKSz bemutatkozása

Dr. Rékassy Balázs és Dr. Kósa István társalapítók

10:30-12:00 Forrásteremtés

Üléselnök:

dr. habil Dózsa Csaba László, egyetemi docens,

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Szakmai Kollégium

Menedzsement Egészség-Gazdasági, Egészségügyi Informatikai  és Minőségbiztosítási

Tanács  utolsó alelnöke

Előadó:

Forman Balázs PhD., egyetemi docens,

Neumann J  Egyetem, Kecskemét

Opponens:

dr. habil Pogátsa Zoltán, egyetemi docens,

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgadaságtudományi Kar

Opponens:

dr. Kollányi Zsófia, egyetemi adjunktus,

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar



13:00-14:30 Finanszírozó vásárlói funkciójának

erősítése

Üléselnök:

dr. Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi menedzser, népegészségügyi

szakértő

Előadó:

dr. habil Dózsa Csaba László, egyetemi docens,

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségügyi Szakmai Kollégium

Menedzsement Egészség-Gazdasági, Egészségügyi Informatikai  ésMinőségbiztosítási

Tanács  utolsó alelnöke

Opponens:

Mezei Szabolcs , költségvetési szakértő

Opponens:

dr. habil Kósa István, orvos, okleveles egészségügyi menedzser,

Egészségügyi Szakmai Kollégium  Menedzsement  Egészség-Gazdasági, Egészségügyi

Informatikai  ésMinőségbiztosítási Tanács  utolsó elnöke



15:00- 16:30 Köz- és magánfinanszírozott ellátások

egymás mellett élése

Üléselnök:

Lantos Gabriella, egészségügyi menedzser

Előadó:

dr. Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi menedzser, népegészségügyi

szakértő

Opponens:

Leitner György , elnök,

Primus Egyesület

Opponens:

Dr. Váradi Péter, orvos, MBA

A KEKSZ Konferenciák online konferenciák formájában kerülnek

megrendezésre 2022 február 16 és március 30 között.

Online stream és chat funkció a KEKSz Facebook oldalán lesz

elérhető

Amennyiben Ön korábban hozzájárult a KEKSz szakmai anyagának létrehozásához,

vagy a jövőben hozzá kíván járulni az anyag továbbfejlesztéséhez, megismertetéséhez,

ezért interaktív videoplatformon szeretne csatlakozni a rendezvényhez, kérjük

regisztráljon a KEKSZ honlapján (https://sites.google.com/view/kekszp)!*

*Az interaktív video platformhoz 100 regisztrált személynek tudunk hozzáférést biztosítani

https://www.facebook.com/groups/618645272569969
https://www.facebook.com/groups/618645272569969

