7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συντονισμός

για τον έλεγχο του κόστους

Μπορεί να υπάρξει εξορθολογισμός
δαπανών χωρίς την εισαγωγή
Σύγχρονων Δομών Διακυβέρνησης;

Αθήνα 14 και 15 Ιουνίου 2013
Aμφιθέατρο Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν
Preconference Symposium :

Performance management και Benchmarking:
Δείκτες απόδοσης - αναζήτηση Καλών Πρακτικών
μεταξύ Νοσοκομείων

Συνεργαζόμενο Ινστιτούτο

Centrum fÜr Krankenhaus management
του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας, Μύνστερ
Υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αγαπητοί συνάδελφοι
Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, συνεχίζοντας να απαντά στην πρόκληση της µεταφοράς της θεωρίας στην πράξη, µε βάση την επιστηµονικά θεµελιωµένη και
εµπειρικά τεκµηριωµένη ανάλυση, οργανώνει ένα ακόμη θεµατικό συνέδριο.
Πιστοί στη Συστηµική Προσέγγιση του Τοµέα Υγείας, θεωρούµε ότι, η ανάγκη για έλεγχο
του νοσοκομειακού κόστους –που διαφέρει από την επιταγή για οριζόντιες περικοπές δαπανών– χρήζει σωστά δομημένου συντονισμού.
Ο αποτελεσματικός συντονισμός απαιτεί σφαιρική προσέγγιση και προϋποθέτει την εισαγωγή Σύγχρονων Δομών Διακυβέρνησης, δηλαδή, νέα ρύθμιση των διοικητικών και λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των φορέων-μετόχων του συστήματος και εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών εργαλείων στα διοικητικά υποσυστήματα, ώστε να επιτελέσουν με ευθύνη
το λειτουργικό τους ρόλο.
Αποτελεί πεποίθησή µας ότι, δεν επιτρέπεται η οικονοµική συγκυρία να γίνει το άλλοθι
για την εισαγωγή µονοδιάστατων παρεμβάσεων. Γι' αυτό σας καλούμε να συζητήσουμε τη
διαμόρφωση μιας νέας, ολοκληρωμένης πρότασης οικονομικού management.
Τα πεδία που κυρίως θα συζητηθούν είναι:
•Ο
 έλεγχος του κόστους και η παράμετρος

•Ο
 Προϋπολογισμός κατά τμήμα, διοικητική

και κλινική πλευρά

της ασφάλειας των ασθενών

•Η
 αποτελεσματικότητα του κεντρικού

•Ν
 έες Δομές Διακυβέρνησης: πλαίσιο

management των προμηθειών

ρόλων και ευθυνών των φορέων

•Τ
 εχνικές διαχείρισης του νοσοκομειακού

•Τ
 α θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου

φαρμακείου

των δαπανών στα νοσοκομεία

Δήλωση συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................................................................................................................
Φορέας απασχόλησης: . ...................................................................................................................................................................................
Ιδιότητα - Θέση στον φορέα: .......................................................................................................................................................................
Τηλέφωνο: ............................................................................................................. Fax:........................................................................................
Ε-mail: ..........................................................................................................................................................................................................................
Τρόπος
πληρωμής: • Μετρητά........................................................................................................................................................................................

• Πληρωμή από φορέα..........................................................................................................................................................
• Χορηγία. ........................................................................................................................................................................................
Επιθυμώ τη συμμετοχή στο Pre-conference Symposium
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εγγραφή μέχρι και 31 Μαΐου 2013
 Για εγγραφή μετά τις 31 Μαΐου 2013
 Για φοιτητές


NAI  OXI 

Πληροφορίεσ και εγγραφεσ

90€
120€
60€

Τ: 210 7470780 (EKMN)
Τ: 210 7210052 (Congress World)
E: e.markea@congressworld.com • info@ekmn.gr

Παραγωγή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

Σπουδές: . ....................................................................................................................................................................................................................

