
8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Υπό την αιγίδα του  

ΥποΥργείοΥ Υγείας καί κοίνωνίκής αλλήλεγγΥής

Συνεργαζόμενο Ινστιτούτο  
Centrum fÜr KranKenhaus management  
του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας, Μύνστερ

Χρηματοδότηση
Θεσμική καινοτομία
Ποιότητα
Το αναγκαίο τρίπτυχο  
για την αποδοτική λειτουργία  
των νοσοκομείων 

αθήνα 19 και 20 ίουνίου 2014
Aμφιθέατρο Νοσοκομείου ερρίκος ντυνάν

Preconference symposium  - Workshop:

Η Ασφάλεια των Ασθενών: στοιχείο Ποιότητας  
και κριτήριο για την Χρηματοδότηση των Νοσοκομείων
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Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, συνεχίζοντας να μελετά τους εφι-
κτούς τρόπους για την αποδοτική λειτουργία των νοσοκομείων, με βάση την επιστημονικά 
θεμελιωμένη και εμπειρικά τεκμηριωμένη ανάλυση, οργανώνει το 8ο θεματικό συνέδριό του.

Λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Συστήματος Υγείας, το θέμα 
του φετινού συνεδρίου είναι το τρίπτυχο: Χρηματοδότηση – Θεσμική Καινοτομία – Ποιότητα.

Ο μηχανισμός Χρηματοδότησης και διασφάλισης ρευστότητας, υποστηριζόμενος από 
Καινοτόμες Θεσμικά ρυθμίσεις, με την παράλληλη διασφάλιση του επιπέδου Ποιότητας των 
παρεχόμενων Υπηρεσιών είναι διαστάσεις, των οποίων η μονομερής προσέγγιση δεν μπορεί 
να οδηγήσει στο αποτέλεσμα της αποδοτικής λειτουργίας των νοσοκομείων· γι’ αυτό επιβάλ-
λεται η διαλεκτική σύνδεση και συζήτηση αυτών.

Σας καλούμε να συζητήσουμε τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης οικονομι-
κού management, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και μελετητών.

Αγαπητοί συνάδελφοι

 για εγγραφή μέχρι και 6 Ιουνίου 2014 90€ 
 για εγγραφή μετά τις 6 Ιουνίου 2014 120€ 
 για φοιτητές 60€ 

Τ: 210 7470870 (EKMN)
Τ: 210 7211844 
e:  info@ekmn.gr

επιθυμώ τη συμμετοχή στο Pre-conference Symposium NAI     OXI  

Ονοματεπώνυμο:  .................................................................................................................................................................................................

Φορέας απασχόλησης:  ....................................................................................................................................................................................

Ιδιότητα - Θέση στον φορέα:  ......................................................................................................................................................................

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

Τηλέφωνο:  ............................................................................................................. Fax: .......................................................................................

Ε-mail:  .........................................................................................................................................................................................................................

• Μετρητά ........................................................................................................................................................................................

• Πληρωμή από φορέα .........................................................................................................................................................

• Χορηγία .........................................................................................................................................................................................  

ΔήλωΣή ΣΥμμΕΤΟχήΣ

ΣΥμμΕΤΟχή ΠλήΡΟφΟΡΙΕΣ ΚαΙ ΕγγΡαφΕΣ

Τρόπος  
πληρωμής: 

•  Ο Χρηματοδοτικός μηχανισμός  
ως μοχλός υποστήριξης και λειτουργίας

•  Το Reform στο Νοσοκομειακό Τομέα  
και οι θεσμικές πτυχές του 

•  Η διαχείριση προϊόντων ιατρικής 
τεχνολογίας και Προϋπολογισμών στο 
Νοσοκομείο

•  Η νέα προσπάθεια εισαγωγής DRGs  
ως αναγκαίο χρηματοδοτικό εργαλείο  

•  Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη βελτίωση 
της Ποιότητας προς τον Ασθενή

•  Ο ΕΟΠΥΥ στον ρόλο του Αγοραστή 
υπηρεσιών για τον Ασθενή στο σύγχρονο 
περιβάλλον 

Τα πεδία που κυρίως θα συζητηθούν είναι:


