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20ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Management Υπηρεσιών Υγείας

ΥΓΕΙΑ: Η Στρατηγική της Διά-κρισης
Κυρίες και Κύριοι ÓõíÜäåëöïé,

Τ

ο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλει την πραγματοποίηση του επετειακού 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 1-3 Νοεμβρίου 2018, στο
συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου “Τιτάνια”.
Ο γενικός τίτλος του 20ου συνεδρίου είναι: «ΥΓΕΙΑ: Η
Στρατηγική της Διά-κρισης». Σηματοδοτεί την ανάγκη
διατύπωσης μιας σφαιρικής και πολυθεματικής πρότασης διαφυγής του συστήματος υγείας από τα διαχρονικά
χαρακτηριστικά της άναρχης ανάπτυξης, της αναποτελεσματικότητας, της σπατάλης σπάνιων πόρων, της αδιαφάνειας και τελικά της κρίσης, με στόχο την ανθρωποκεντρική λειτουργία, την επάρκεια και την ποιοτική διάκριση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της
οικονομικής πραγματικότητας των επόμενων ετών.
Εκτίμηση της ΕΕΜΥΥ είναι ότι, οι όποιες αποσπασματικές απόπειρες «αντιγήρανσης» είναι ανέφικτο να
υποκαταστήσουν την ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού

του υγειονομικού συστήματος και προώθησης ρηξικέλευθων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων, σε όλες
τις συνιστώσες ενός μοντέλου του περασμένου αιώνα.
Η συμβολή στη διατύπωση της νέας στρατηγικής και
στον σχεδιασμό της υλοποίησής της είναι καθήκον όλων
των «παικτών» του Τομέα Υγείας. Είναι προφανές ότι, η
υπέρβαση του παρελθόντος δεν μπορεί να είναι μια ταχύρρυθμη επιδίωξη, ούτε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις, ούτε στη διάρκεια μιας
κυβερνητικής περιόδου. Όμως, η μακρά περίοδος απραξίας που προηγήθηκε και κάθε πρόσθετη αναβλητικότητα
ή σκόπιμη καθυστέρηση οξύνει το σημερινό πρόβλημα και
αδικεί ακόμα περισσότερο το κοινωνικό σύνολο.
Το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ ευελπιστεί ότι όλες οι πλευρές θα
θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν την ευκαιρία του 20ου συνεδρίου και να συμπράξουν δημιουργικά στη διατύπωση
μιας, γενικά αποδεκτής, στρατηγικής πρότασης για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του
Τομέα Υγείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Λόγω της ευρύτητας της συνεδριακής θεματικής στο
20ο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές παρουσιάσεις εργασιών
μόνον εφόσον σχετίζονται άμεσα με την ακόλουθη προτεινόμενη θεματολογία:

1. Αξιολόγηση Αναγκών Υγείας
- Αξιοπιστία Δεδομένων
- Επιστημονικά Εργαλεία Αξιολόγησης
- Τεκμηρίωση Πολιτικών και Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Αυτο-αναφερόμενη Κατάσταση Υγείας
και Ανικανοποίητες Ανάγκες
- Η Ιατρική “Ακριβείας”
- Συμμετοχή Πολιτών στη Λήψη Αποφάσεων

2. Από την Πληροφόρηση στην Τεχνητή Ευφυΐα
- Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
- Internet of Things (IoT)
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- Big Data και Data Analytics
- Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing)
- Διαλειτουργικότητα
- Κυβερνο-απειλές και Κυβερνο-ασφάλεια
- Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
- Νέες Εφαρμογές Τηλεϊατρικής

3. Χρηματοδότηση και Δαπάνες Υγείας
- Σχέση ΑΕΠ και Συνολικών Δαπανών
- Δημόσιες Δαπάνες και Περιορισμοί
- Ύψος και Κατεύθυνση Ιδιωτικών Δαπανών
- Συμπληρωματικοί Πόροι για την Υγεία
- Εσωτερικός Επιμερισμός των Δαπανών Υγείας
(υποδομές – τεχνολογία – αμοιβές)
- Προμήθειες και Logistics
- Αστικές Αποζημιώσεις Ασθενών
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4. Ανθρώπινο Δυναμικό της Υγείας
- Πληθωρισμός και Ελλείψεις (κλάδοι-ειδικότητες)
- Η Αναγκαία Παρέμβαση στην Εκπαίδευση και Ειδίκευση
- Αποτελεσματικά Μέτρα Αντιμετώπισης του Brain Drain
και της Γεωγραφικής Συγκέντρωσης του Προσωπικού

5. Οργάνωση και Διοίκηση της Υγείας
- Οργανωτική Αυτονομία και Διοικητική Αποκέντρωση
- Το Νοσοκομειακό Πλέγμα (δομή-εξειδίκευσηαλληλοκάλυψη)
- Η Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα (Κέντρα ΥγείαςΦαρμακεία-ΕΚΑΒ-Αποκατάσταση-Κατ’ Οίκον Νοσηλεία)
- Σχέση Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(συμπληρωματικότητα - ΣΔΙΤ)

6. Υγεία και Πολιτική
- Policy vs Politics
- Τα Σύνορα μεταξύ Πολιτικής
και Επιστημονικής Διοίκησης
- Στρατηγική με Ορίζοντα το 2023

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÉÓÇÃÇÔÙÍ
Στο 20ο Συνέδριο προσκαλούνται ως Εισηγητές και Σύνεδροι:
α) Επαγγελματίες Υγείας όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας,
β) Ανώτερα Στελέχη Διοίκησης του Υπουργείου Υγείας, των
Υγειονομικών Περιφερειών, των Κρατικών Νοσοκομεί-

ων και Ιδιωτικών Φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
γ) Ακαδημαϊκοί που ειδικεύονται στην Οργάνωση, Διοίκηση,
Οικονομία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Δίκαιο, Ποιότητα
και Πολιτική της Υγείας και Μεταπτυχιακοί φοιτητές,
δ) Εκπρόσωποι Πολιτικών, Επιχειρηματικών και Κοινωνικών Φορέων.

ÕÐÏÂÏËÇ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την παρουσίαση προφορικών (και μόνο) εργασιών, δηλαδή τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής ή ερευνητικών αποτελεσμάτων ή ανασκοπήσεων συναφούς βιβλιογραφίας, πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως τις σχετικές Περιλήψεις, προς αξιολόγηση
από την αρμόδια Επιτροπή του 20ου Συνεδρίου.
Ç õðïâïëÞ Περιλήψεων ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá ðåñéÝ÷åé:
á. ôïí ôßôëï ôçò ðñïôåéíüìåíçò åñãáóßáò/ìåëÝôçò
â. ôá ðñïóùðéêÜ óôïé÷åßá ôïõ óõããñáöÝá: åðþíõìï, üíïìá, éäéüôçôá, åñãáóéáêü öïñÝá, äéåýèõíóç, ôçëÝöùíï, fax, e-mail.
ã. Ðåñßëçøç ôçò åéóÞãçóçò (ôïõëÜ÷éóôïí 170 êáé ìÝ÷ñé
250 ëÝîåéò). Δεν συνυποβάλλονται πίνακες, σχεδιαγράμματα και βιβλιογραφικές παραπομπές.
Ïé ÐåñéëÞøåéò õðïâÜëëïíôáé ìüíïí çëåêôñïíéêÜ,
óôï e-mail: congress@eemyy.gr
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι συγγραφείς μιάς εργασίας δεν μπορεί
να είναι περισσότεροι από πέντε (5). Αν αναγράφονται περισσότεροι του ενός (1) συγγραφείς, πρέπει ν’ αναφέρονται τα
παραπάνω στοιχεία όλων. Μετά την αρχική αποστολή μιας
Περίληψης, δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές ή προσθήκες στο
κείμενο, ούτε προσθαφαιρέσεις ονομάτων συγγραφέων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Περιλήψεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι ν’
ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση,
η παραλαβή Περιλήψεων μετά της 15/6/2018 είναι ανέφικτη, για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (e-mail) για την αποδοχή των εισηγήσεων
τους, το αργότερο μέχρι τις 16/7/2018. Η συνεδριακή
Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 18/7 μέχρι
20/8/2018.
Εξυπακούεται ότι οι συγγραφείς Περιλήψεων εργασιών,
που θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση στο 20ο Συνέδριο
της ΕΕΜΥΥ, πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ως σύνεδροι, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου
2018. Αν οι αναφερόμενοι συγγραφείς μιας εργασίας είναι
περισσότεροι του ενός (1), οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να
εγγραφούν ως σύνεδροι μέχρι 17/9/2018.
Σε αντίθεση περίπτωση -χωρίς άλλη ειδοποίηση- θα
θεωρηθεί ότι έχουν αποσύρει την εγκεκριμένη Περίληψη εργασίας τους, η οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο
συνεδριακό Πρόγραμμα.
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ΔΩΡΕΑΝ ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç
Α. ΣΥΝΕΔΡΟΙ
Ôá Þäç åããåãñáììÝíá êáé ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá
(ìÝ÷ñé êáé ôéò 31-12-2018) ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ εγγράφονται
ùò óýíåäñïé ÄÙÑÅÁÍ.
Ανενεργά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να επικαιροποιήσουν την ιδιότητα τους καταβάλοντας μόνο τις συνδρομές τις διετίας 2017-2018 (συνολικά € 84,ïï).
Η δωρεάν Συμμετοχή éó÷ýåé êáé ãéá ôá íÝá åããñáöüìåíá ÌÝëç, ìÝóù ôïõ site www.eemyy.gr (óôï ðåäßï
«ÅããñáöÝò - ÓõíäñïìÝò Ìåëþí»). Ôï äéêáßùìá åããñáöÞò óôçí ÅÅÌÕÕ áíÝñ÷åôáé óå € 15,ïï (καταβάλλεται

άπαξ) êáé ç åôÞóéá óõíäñïìÞ σε € 42,ïï. Για την πρώτη
εγγραφή νέου μέλους απαιτείται συνολικά η καταβολή
του ποσού των € 57,ïï. Ãéá üëåò ôéò êáôáâïëÝò συνδρομών ç ÅÅÌÕÕ åêäßäåé áðïäåßîåéò åßóðñáîçò, áëëÜ óå
êáìßá ðåñßðôùóç äåí åêäßäïíôáé ôéìïëüãéá.
Β. ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία υγείας, φοιτητή κλπ, χωρίς τις άλλες παροχές προς
τους συνέδρους. Στους Ακροατές δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Óôç äéáäéêáóßá êñßóçò ðñïò âñÜâåõóç èá ðåñéëçöèïýí åñãáóßåò ðïõ èá έχουν υποβληθεί óå ðëÞñç êåßìåíá (ìÝ÷ñé 3.500 ëÝîåéò), ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí Δευτέρα, 17 Óåðôåìâñßïõ 2018.
Οι εργασίες προς βράβευση πρέπει να είναι δομημένες με
Περίληψη, αγγλόφωνο Abstract, κυρίως Κείμενο και Βιβλιογραφία και γενικά να είναι συντεταγμένες σύμφωνα με τις
«Οδηγίες για τους Συγγραφείς» του επιστημονικού περιοδικού της ΕΕΜΥΥ «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ» (οι Οδηγίες δημοσιεύονται στις σελ. 41-43 του παρόντος τεύχους και είναι αναρ-

τημένες στο site www.eemyy.gr, στη θέση “Περιοδικό Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ”). ÐñïâëÝðïíôáé:
Τρία (3) Βραβεία, óõíïäåõüìåíα áðü ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí
€ 150,00 και Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.
Åýöçìç Ìíåßá (γραπτή) στους συγγραφείς άλλων εργασιών ðïõ èá äéáêñéèïýí, συνοδευόμενη από Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management
Ïé åñãáóßåò áõôÝò èá äçìïóéåõèïýí επίσης óôï åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü ôçò ÅÅÌÕÕ «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ».

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇÓ
Óå üëïõò όσοι εγγραφούν ως σύνεδροι και λάβουν μέρος
στο συνέδριο èá ÷ïñçãçèåß áñéèìçìÝíï Ðéóôïðïéçôéêü Ðáñáêïëïýèçóçò.
Ôá ÐéóôïðïéçôéêÜ èá ÷ïñçãçèïýí óôïõò åããåãñáììÝíïõò
óõíÝäñïõò που θα προσέλθουν στη Γραμματεία για την
παραλαβή συνεδριακού υλικού την Πέμπτη, 1-11-2018, ή
μέχρι τις 10:00 της Παρασκευής, 2-11-2018 και θα είναι

ÐÁÑÏ×ÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÓÕÍÅÄÑÏÕÓ

παρόντες το Σάββατο, 3-11-2018 êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ óõíåäñßïõ, óôï ÷þñï äéåîáãùãÞò. ÌåôáãåíÝóôåñç ðáñáëáâÞ Þ ôá÷õäñïìéêÞ áðïóôïëÞ Ðéóôïðïéçôéêþí åßíáé áíÝöéêôç. ÅããñáöÝò óõíÝäñùí ìå äéêáßùìá ðáñáëáâÞò Ðéóôïðïéçôéêïý èá
ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáé μόνο, κατά την ημέρα έναρξης του
20ου Συνεδρίου.

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Management Υπηρεσιών Υγείας

¼ëïé ïé åããåãñáììÝíïé óýíåäñïé äéêáéïýíôáé Üíåõ
êüóôïõò:
* Ðáñáêïëïýèçóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïãñÜììáôïò.
* ÐáñáëáâÞ Τσάντας ÓõíÝäñïõ (Ðñüãñáììá - ÐåñéëÞøåéò Εισηγήσεων - Ìðëïê - Óôõëü ê.ëð.).
* Óõììåôï÷Þ óôá Ãåýìáôá-ÊáöÝ όλων των ημερών.
* ÐáñáëáâÞ åðéóôçìïíéêþí óõããñáììÜôùí (÷ïñçãßá
ÅÅÌÕÕ).
* ÐáñáëáâÞ ÁñéèìçìÝíïõ (ðñïóùðéêïý) Ðéóôïðïéçôéêïý Ðáñáêïëïýèçóçò.

η Στρατηγική της Διά-κρισης
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