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24Ο Διεθνές Υβριδικό
Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας
IN COOPERATION WITH THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL MANAGERS (EAHM)

Αναμένοντας...
την Επόμενη Κρίση στην Υγεία

Anticipating the Next Crisis in Healthcare

ποδεχόμενο σχετική πρόταση της European
Α
Association of Hospital Managers (EAHM)
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΥΥ αποφάσισε

να δοθεί διεθνής υπόσταση στο 24ο Πανελλήνιο Υβριδικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών
Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
στις 13-15 Οκτωβρίου 2022, στο Αμφιθέατρο
του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.
Αναμένοντας την Επόμενη Κρίση στην Υγεία

χεδόν 3 χρόνια μετά την επίσημη εμφάνιση της πανΣκρίσης
δημίας CoViD-19, της μεγαλύτερης υγειονομικής
της τελευταίας εκατονταετίας, τα συστήματα
υγείας διεθνώς πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν
τις πιθανές κρίσεις υγείας, να εντοπίζουν έγκαιρα την
απειλή και, έχοντας οικοδομήσει τα μέσα αντίδρασης,
να ανταποκρίνονται ταχέως. Η συνεδριακή συζήτηση
για τα «μαθήματα» που πήραμε από την πανδημία,
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εξαντληθεί. Είναι καιρός να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε,
καλύπτοντας τα κενά μας στην οργάνωση και ετοιμότητα έναντι των κρίσεων στην υγεία.
Το φετινό διεθνές συνέδριο της ΕΕΜΥΥ, σε συνεργασία με την European Association of Hospital Managers (EAHM), εστιάζει στην αναμονή της επόμενης
κρίσης, εφόσον γνωρίζουμε πως τα συστήματα υγείας
θα αντιμετωπίσουν νέες απειλές στο μέλλον, και στην
πεποίθηση πως θα χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την
πανδημική εμπειρία μας για να δημιουργήσουμε
καλύτερα συστήματα για τις ανάγκες υγείας των
ανθρώπων. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη του αναγκαίου επιστημονικού διαλόγου για τη φάση ετοιμότητας
που βρίσκεται -ή θα έπρεπε να βρίσκεται πριν την επό-

μενη κρίση- η πολιτική υγείας των κρατών-μελών και
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1. Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετοιμότητα
Το πρώτο σοκ της σύγχρονης υγειονομικής κρίσης
έφερε η αποκάλυψη της εξάρτησης των κρατών και
της Ευρώπης γενικότερα από τη βιομηχανική παραγωγή τρίτων χωρών, σε ό,τι αφορά τα μέσα αντιμετώπισης της απειλής. Η παραγωγική μας ικανότητα,
με διασφάλιση της αυτονομίας στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή φαρμάκων, εμβολίων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προφύλαξης,
παραμένει μείζον ζήτημα.
2. Απόκτηση Επαρκούς και Εξειδικευμένου
Προσωπικού
Η ύπαρξη του κατάλληλου, σε αριθμό και ικανότητες, προσωπικού στις μονάδες υγείας είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια στην παροχή φροντίδας των
ασθενών καθώς και στο εργασιακό περιβάλλον των
υγειονομικών. Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης, όπως
είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού
έχουν στόχο την προστασία των ασθενών, των εργαζομένων και των επισκεπτών των μονάδων υγείας και
προηγούνται των στρατηγικών διαχείρισης κρίσεων.
3. ΠΦΥ: Ενδυναμώνοντας την Πρώτη Γραμμή
Ενόσω τα συστήματα υγείας συνεχίζουν την προσαρμογή τους στις συνθήκες που επιβάλει η πανδημία, η ρουτίνα στη φροντίδα υγείας των ατόμων με
χρόνιες παθήσεις έχει διαταραχθεί. Η σημασία μιας
ισχυρής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόσο στη
διαχείριση της αυξημένης ζήτησης φροντίδας υγείας
όσο και στη διατήρηση της συνέχειας στη φροντίδα
για όλους, είναι πλέον αυταπόδεικτη. Οι καινοτομίες
που εισήχθησαν στην ΠΦΥ, λόγω της πανδημίας, πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
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4. Αντιμετώπιση της Κρίσης στην Ψυχική Υγεία
Πολλοί υποστηρίζουν πως η επόμενη κρίση θα
αφορά την Ψυχική Υγεία των ανθρώπων. Σήμερα,
περισσότεροι από 150 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη
υποφέρουν από παθήσεις ψυχικής υγείας. Οι κοινωνικές καταστάσεις που επέβαλε η πανδημία (lockdown, κλειστά σχολεία, απομόνωση, εγκλεισμός,
ανεργία) επηρέασαν περισσότερους ανθρώπους και
ιδιαίτερα τα παιδιά και τους εφήβους. Η κατάθλιψη,
το άγχος και οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι από
τις κύριες αιτίες ασθένειας και αναπηρίας μεταξύ των
εφήβων.
5. Big Data, AI, IT: Πώς Συνδέονται Μεταξύ τους;
Ο κόσμος είχε μπει στα μεγάλα δεδομένα πριν καν
συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν μεγάλα δεδομένα και
επινοηθεί ο όρος. Η ανάλυση του τεράστιου όγκου
πληροφοριών που παράγεται καθημερινά μπορεί να
προσφέρει πολύτιμη γνώση, αλλά είναι δύσκολο
έργο για το ανθρώπινο μυαλό. Οι επιστήμονες της
πληροφορικής, όμως, κατορθώνουν την εξαγωγή της
πληροφορίας από πολύπλοκα και πολυάριθμα δεδομένα μέσω ευφυών αλγορίθμων και της τεχνητής
νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απο-

φέρει πολλά οφέλη στους πολίτες, όπως είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετοιμότητα
National and European Preparedness

2. Απόκτηση Επαρκούς και
Εξειδικευμένου Προσωπικού
Ensuring the Specialized and
Sufficient Healthcare Personnel

3. ΠΦΥ: Ενδυναμώνοντας
την Πρώτη Γραμμή
PHC: Strengthening the Front Line

4. Αντιμετώπιση της Κρίσης
στην Ψυχική Υγεία
Addressing the Mental Health Crisis

5. Big Data, AI, IT:
Πώς Συνδέονται Μεταξύ τους;
Big Data, AI, IT: How they Work Together?

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Εκπαίδευση στους Κανόνες Τιμολόγησης (DRGs)
DRG: Πρόκειται για ένα σύστημα κατηγοριοποίησης
των ασθενών, με οφέλη που εντοπίζονται στη διαφάνεια της παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών, στη
μέτρηση του παραγόμενου έργου, στη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης, στην αποδοτικότητα του οργανισμού, στη συγκράτηση του κόστους, στην ορθολογική
κατανομή των πόρων και στη δικαιότερη αποζημίωση

των παρόχων. Η πορεία και τα χαρακτηριστικά του
έργου ένταξης όλων των νοσοκομείων της χώρας στο
σύστημα DRG, που επιχειρείται μέσω του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) και η παρουσίαση των αντίστοιχων
συστημάτων άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών θα αποτελέσουν το επιμορφωτικό αντικείμενο του σεμιναρίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ο συνέδριο θα είναι δίγλωσσο (χωρίς ταυτόχροΤγητών
νη μετάφραση), με φυσική παρουσία των εισηκαι δυνατότητα φυσικής ή διαδικτυακής
παρακολούθησης εκ μέρους των υπόλοιπων συνέδρων.
Συγκεκριμένα, το διεθνές μέρος του συνεδρίου
και το σεμινάριο θα προγραμματισθούν για την
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου και θα μεταδίδονται διαδικτυακά σε όλες τις χώρες-μέλη της EAHM.
Στις διεθνείς συνεδρίες οι Έλληνες και αλλοδαποί
ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά την
αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι εφικτή η πανευρωπαϊκή παρακολούθηση του προγράμματος.
Την πρώτη μέρα (Πέμπτη, 13/10) και την τελευ-
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ταία μέρα (Σάββατο, 15/10) του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν αμιγώς εθνικές συνεδρίες, με εργασίες μόνο Ελλήνων συναδέλφων και φυσική παρουσία
των εισηγητών, στην Ελληνική γλώσσα.
Στις εθνικές (ελληνόφωνες) συνεδρίες μπορούν να
συμπεριληφθούν εισηγήσεις αναφερόμενες τόσο στη
βασική θεματολογία του 24ου συνεδρίου, όσο και στο
θέμα του σεμιναρίου (DRG). Εφόσον υπάρξει χρονικό
περιθώριο, είναι εφικτή η ένταξη στο πρόγραμμα και
ελεύθερων ανακοινώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΜΥΥ 2022
ÕÐÏÂÏËÇ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Όλα τα παλαιά και νεοεγραφόμμενα μέλη της
ΕΕΜΥΥ που ενδιαφέρονται για την παρουσίαση προφορικών (και μόνο) εργασιών, δηλαδή εμπειριών, τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής ή ερευνητικών αποτελεσμάτων ή ανασκοπήσεων συναφούς βιβλιογραφίας, πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως τις σχετικές Περιλήψεις, προς αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή
του 24ου Συνεδρίου.
Όσες Περιλήψεις εισηγήσεων προορίζονται για το
διεθνές μέρος του συνεδρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία και θα εκφωνηθούν από τους παρόντες εισηγητές.
Ç õðïâïëÞ Περίληψης 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, 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, με τη συμπλήρωση του
Προτύπου υποβολής.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι συγγραφείς μιας εργασίας δεν
μπορεί να είναι περισσότεροι από τέσσερις (4). 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 μέχρι τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022,
παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι ν’ ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η παραλαβή Περιλήψεων μετά τις 30/5/2022 είναι ανέφικτη, για
τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (e-mail) για την αποδοχή των εισηγήσεων τους,
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.
Οι συγγραφείς Περιλήψεων εργασιών, που θα γίνουν
δεκτές προς παρουσίαση στο 24ο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ,
πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ως σύνεδροι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022. Αν οι αναφερόμενοι συγγραφείς μιας εργασίας είναι περισσότεροι του
ενός(1), οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να εγγραφούν ως
σύνεδροι μέχρι 1/8/2022.
Σε αντίθεση περίπτωση -χωρίς άλλη ειδοποίηση- θα
θεωρηθεί ότι έχουν αποσύρει την εγκεκριμένη Περίληψη εργασίας τους, η οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο
συνεδριακό Πρόγραμμα.

ΔΩΡΕΑΝ ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç
Α’. ΣΥΝΕΔΡΟΙ
Ôá Þäç åããåãñáììÝíá êáé ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá (ìÝ÷ñé êáé ôéò 31-12-2022) ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ εγγράφονται ùò óýíåäñïé ÄÙÑÅÁÍ.
Ανενεργά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να επικαιροποιήσουν την ιδιότητά τους καταβάλοντας μόνο τις
συνδρομές της περιόδου 1/7/2021 μέχρι 31/12/2022
(συνολικά € 72,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 € 22,ïï (καταβάλλεται
άπαξ) êáé ç åôÞóéá óõíäñïìÞ σε € 48,ïï. Για την πρώτη

εγγραφή νέου μέλους απαιτείται συνολικά η καταβολή
του ποσού των € 70,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 ΔΩΡΕΑΝ για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία
υγείας, φοιτητή κ.λπ., χωρίς τις άλλες παροχές προς τους
συνέδρους. Στους Ακροατές δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Προς το παρόν, η συμμετοχή μη
προεγγεγραμμένων συνέδρων (ακροατών) απαγορεύεται από το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο.

ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Óôç äéáäéêáóßá êñßóçò ðñïò âñÜâåõóç èá ðåñéëçöèïýí ελληνόφωνες ή αγγλόφωνες åñãáóßåò ðïõ èá
έχουν υποβληθεί óå ðëÞñç êåßìåíá (ìÝ÷ñé 3.500 ëÝîåéò),
ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôç Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι εργασίες προς βράβευση πρέπει να είναι δομημένες

με Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 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 είναι αναρτημένες στο site www.eemyy.gr,
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στη θέση “Περιοδικό Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ”).
ÐñïâëÝðïíôáé:
Δύο (2) 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 óôï åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü ôçò ÅÅÌÕÕ «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ» (μετά
από κρίση) ή στο ενημερωτικό περιοδικό της ΕΕΜΥΥ
“HEALTH Affairs”.

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, αποδεδειγμένα, θα παρακολουθήσουν το συνέδριο είτε με φυσική παρουσία, είτε

διαδικτυακά.
ÅããñáöÝò νέων μελών/óõíÝäñùí ìå äéêáßùìá ðáñáëáâÞò Ðéóôïðïéçôéêïý και ανανεώσεις συνδρομών
èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáé åðéôüðïõ στη συνεδριακή
Γραμματεία, κατά την ημέρα έναρξης (Πέμπτη, 14:0016:00).

ÐÁÑÏ×ÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÓÕÍÅÄÑÏÕÓ
¼ëïé ïé åããåãñáììÝíïé óýíåäñïé äéêáéïýíôáé Üíåõ
êüóôïõò:
* Ðáñáêïëïýèçóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïãñÜììáôïò.
* ÐáñáëáâÞ Τσάντας ÓõíÝäñïõ (Ðñüãñáììá - ÐåñéëÞøåéò Εισηγήσεων - Ìðëïê - Óôõëü ê.ëð.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 Mαΐου
Υποβολή Περιλήψεων
Εργασιών προς Παρουσίαση

*

11 Ιουλίου
Γνωστοποίηση Αποδοχής

*

1 Αυγούστου
Εγγραφή Συγγραφέων ως Συνέδρων

*

5 Σεπτεμβρίου
Υποβολή
Εργασιών προς Βράβευση

*

13 Οκτωβρίου (15:00)
Έναρξη 24ου Συνεδρίου

*

15 Οκτωβρίου (17:00)
Λήξη 24ου Συνεδρίου

4

* Óõììåôï÷Þ óôá Ãåýìáôá-ÊáöÝ των τριών ημερών.
* ÐáñáëáâÞ åðéóôçìïíéêþí óõããñáììÜôùí (÷ïñçãßá
ÅÅÌÕÕ).
* ÐáñáëáâÞ ÁñéèìçìÝíïõ (ðñïóùðéêïý) Ðéóôïðïéçôéêïý Ðáñáêïëïýèçóçò.

Η διεθνής παρουσία της ΕΕΜΥΥ
Από το 2006 η ΕΕΜΥΥ εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλά*δα ως
τακτικό Μέλος της European Association of Hospital Managers (EAHM), στην οποία συμμετέχουν ακόμη 25
Εθνικές Ενώσεις. Η ΕΕΜΥΥ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις
διεθνείς εκδηλώσεις της EAHM ή τις φιλοξενεί στην
Αθήνα, διαθέτει 4 έδρες στη Γενική Συνέλευση και από το
2018 κατέχει 1 έδρα στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Το περιοδικό της EAHM “Hospital Management in Europe” διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλα
τα Μέλη της ΕΕΜΥΥ, σε ηλεκτρονική μορφή.
το 2018 η ΕΕΜΥΥ εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλά*δα Από
ως συνδεδεμένο Μέλος της International Hospital
Federation (IHF), συμμετέχοντας ενεργά σε επιστημονικές και επαγγελματικές έρευνες και άλλες εκδηλώσεις.
Κατά το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ συμμετείχε
ως Προσκεκλημένος Ομιλητής ο Chief Executive Officer
της IHF. Οι εκδόσεις της IHF διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ στα
Μέλη μας, σε ηλεκτρονική μορφή.

