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19ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Management Υπηρεσιών Υγείας
Áãáðçôïß ÓõíÜäåëöïé,

Η

Το ίδιο ισχύει για την νομοθεσία, την οργάνωση
Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την και την διοίκηση του συστήματος, που δεν αποβλέπραγματοποίηση του 19ου Πανελλήνιου Συνε- πουν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
δρίου Management Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγ- των υπηρεσιών υγείας και φυσικά δεν υπηρετούν τα
ματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 12-14 Οκτωβρίου 2017. γενικά συμφέροντα του πληθυσμού.
Η διαχρονική αγνόηση του κόστους, συγκρινόμενου
Το φετινό 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ έχει
γενικό τίτλο «Η Μετάβαση του ΕΣΥ από την Ποσότητα με την ποιότητα του παραγόμενου έργου, αντανακλά
στην Αξία» και ανταποκρίνεται στις προτάσεις των την ασύμφορη ανάλωση των σπάνιων πόρων, σε κατευμελών της εταιρείας. Σκοπός του συνεδρίου είναι να θύνσεις άσχετες με την κάλυψη των πραγματικών αναεντοπισθούν οι κυρίαρχες στρεβλώσεις που προϋπήρ- γκών και την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
ξαν της τρέχουσας κρίσης και να καταDoing the right things...
δειχθεί η ανάγκη επανασχεδιασμού του
Health
Outcomes
Υγειονομικού συστήματος με ασθενοκε- Patient Value =
ντρικά κριτήρια. Θα επιχειρηθεί η επέCost
κταση του συνεδριακού διαλόγου στο
...with the right costs at the right
σύνολο των βασικών προβλημάτων, ώστε να προκύψει
place by the right people.
μια Πρόταση Πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση.
Η πραγματική αξιολόγηση και οι ουσιαστικές
Η Χωροταξική ανάπτυξη των δομών και η εξειδίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΕΣΥ δεν μετρήσεις είναι άγνωστες στο ΕΣΥ. Η πολιτική υγείας
συντελέστηκαν στη βάση ενός επιστημονικού σχεδια- ασχολήθηκε διαχρονικά με την ποσότητα (όγκο) της
σμού, ανταποκρινόμενου στις πραγματικές ανάγκες προσφοράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα
του πληθυσμού. Καθορίστηκαν από τυχαίες αποφά- και η αξία των εκροών, όπως την αποτιμά ο χρήστης.
σεις, που λαμβάνονταν κυρίως με μικροπολιτικά και Το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για την αρισυντεχνιακά κριτήρια. Γι’ αυτό άλλωστε ο χαρακτηρι- στοποίηση της χρήσης των πόρων, η οποία καθορίζει
σμός του ΕΣΥ ως ιατροκεντρικού έχει τύχει σήμερα τελικά και την ύπαρξη ή όχι ασθενοκεντρικής κατεύθυνσης της ασκούμενης πολιτικής.
γενικής αποδοχής.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÉÓÇÃÇÔÙÍ
Στο 19ο Συνέδριο προσκαλούνται, ως Εισηγητές και
Σύνεδροι, α) Επαγγελματίες Υγείας του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής υγειονομικής φροντίδας, β) Πανεπιστημιακοί που
ειδικεύονται στην Οργάνωση, Διοίκηση, Οικονομία,
Τεχνολογία, Πληροφορική κ.ο.κ. της Υγείας, γ) Ανώτερα

Στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, των Κρατικών Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και δ) Φοιτητές
(μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί) που ενδιαφέρονται για
την Πολιτική, το Σχεδιασμό, την Ποιότητα, την Οργάνωση και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Λόγω της ευρύτητας της συνεδριακής θεματικής και
της περιορισμένης χρονικής διάρκειας του 19ου Συνεδρίου, θα γίνουν δεκτές παρουσιάσεις εργασιών μόνον εφόσον σχετίζονται άμεσα με την ακόλουθη προτεινόμενη
θεματολογία:
Α’. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.
2.
3.
4.

Η Αυτονομία του Επιχειρησιακού ΕΣΥ
Η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υγεία
Ο Εκσυγχρονισμός των Νοσοκομειακών Οργανισμών
Οι Εσωτερικοί Νοσοκομειακοί Κανονισμοί

Β’. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
5. Συγχωνεύσεις, Ολοκληρώσεις, Εξειδικεύσεις
6. Εναλλακτικές Χρήσεις Υποδομών

Γ’. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
7. Το Νοσοκομείο ως Κρατική Επιχείρηση
8. Η Οικονομική Αυτοδιοίκηση των Μονάδων Υγείας
9. Δομή και Πρόνοιες των Σύγχρονων Προϋπολογισμών
Δ’. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10. Προβλήματα Παραγωγής Επαγγελματιών Υγείας
11. Η Αξιολόγηση του Υγειονομικού Προσωπικού
Ε’. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
12. Συγκριτική Αξιολόγηση Μονάδων Υγείας
13. Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας
14. Η Τεκμηριωμένη Ιατρική στην Πράξη
15. Η Μέτρηση της Αξίας για τον Ασθενή
(Value-Based HealthCare, VBHC)

ÕÐÏÂÏËÇ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την παρουσίαση προφορικών
(και μόνο) εργασιών, κυρίως πρακτικού ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως τις σχετικές Περιλήψεις, προς αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή του 19ου Συνεδρίου.
Ç õðïâïëÞ Περιλήψεων ðáñïõóéÜóåùí 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 email: 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 μιάς
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, 16 Ιουνίου 2017, παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι ν’ ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η
παραλαβή Περιλήψεων μετά της 16/6/2017 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 17/7/2017.
Εξυπακούεται ότι οι συγγραφείς Περιλήψεων εργασιών,
που θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση στο 19ο Συνέδριο
της ΕΕΜΥΥ, πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ως σύνεδροι, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017.
Αν οι αναφερόμενοι συγγραφείς μιάς εργασίας είναι περισσότεροι του ενός (1), οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να
εγγραφούν ως σύνεδροι μέχρι 4/9/2017.
Σε αντίθεση περίπτωση -χωρίς άλλη ειδοποίηση- θα
θεωρηθεί ότι έχουν αποσύρει την εγκεκριμένη Περίληψη
εργασίας τους, ή οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο συνεδριακό Πρόγραμμα.

ÄÉÊÁÉÙÌÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ
Ôá Þäç åããåãñáììÝíá êáé ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá
ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ (ìÝ÷ñé êáé ôéò 31-12-2017 ôïõëÜ÷éóôïí)
εγγράφονται ùò óýíåäñïé ÄÙÑÅÁÍ.
Ôï ßäéï 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.
¢ëëïé εγγραφόμενοι óýíåäñïé (ìç ÌÝëç) èá ÷ñåéáóèåß
íá óõìâÜëïõí óôï êüóôïò ðñáãìáôïðïßçóçò ìå συνδρομή ðñïò το συνέδριο της ÅÅÌÕÕ ýøïõò € 90,ïï.
Ãéá üëåò ôéò êáôáâïëÝò ç ÅÅÌÕÕ åêäßäåé áðïäåßîåéò
åßóðñáîçò, áëëÜ óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí åêäßäïíôáé ôéìïëüãéá.
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ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Óôç äéáäéêáóßá êñßóçò ðñïò âñÜâåõóç èá ðåñéëçöèïýí åñãáóßåò ðïõ èá έχουν υποβληθεί óå ðëÞñç êåßìåíá (ìÝ÷ñé 3.000 ëÝîåéò), ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí Δευτέρα, 4 Óåðôåìâñßïõ 2017.
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
είναι αναρτημένες στο site www.eemyy.gr, στη θέση
“Περιοδικό Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ”). ÐñïâëÝðïíôáé:
Á´ Âñáâåßï, óõíïäåõüìåíï áðü ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí
€ 150 και Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.
Â´ Âñáâåßï, óõíïäåõüìåíï áðü ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí
€ 130 και Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.
Ã´ Âñáâåßï, óõíïäåõüìåíï áðü ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí
€ 120 και Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.
Óτους συγγραφείς άλλων εργασιών ðïõ èá äéáêñéèïýí,
è´ áðïíåìçèåß ãñáðôÞ Åýöçìç Ìíåßá και Συλλογή Βιβλίων

Νοσοκομειακού Management
Ïé åñãáóßåò áõôÝò èá äçìïóéåõèïýí óôï åðéóôçìïíéêü
ðåñéïäéêü ôçò ÅÅÌÕÕ «Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ».

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Management Υπηρεσιών Υγείας

12-14 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα

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 στις 12/10 ή μέχρι τις 10:00

της 13-10-2017 και θα είναι παρόντες 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 åðéôüðïõ, την Πέμπτη 12/10 και
ìÝ÷ñé ôéò 10:00 της Παρασκευής, 13 Ïêôùâñßïõ 2017.

ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÅÉÓ
1. Ïé åããñáöÝò íÝùí Ìåëþí óôçí ÅÅÌÕÕ ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìüíïí çëåêôñïíéêÜ, ìÝóù ôïõ site www.eemyy.gr
(πεδίο: ÅããñáöÝò-ÓõíäñïìÝò Ìåëþí).
2. ¼ëåò ïé ðëçñùìÝò äéêáéþìáôïò åããñáöÞò, åôÞóéáò óõíäñïìÞò ðñïò ôçí ÅÅÌÕÕ ή συνδρομής προς το 19ο Συνέδριο ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ μέσω ôçò ALPHA
BANK êáé óôïí ëïãáñéáóìü:

GR84 0140 1840 1840 0278 6006 632

(×áôæçêïêïëÜêç Ìáñßá).
3. Ãéá üëåò ôéò íÝåò åããñáöÝò και συνδρομές ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ìÝ÷ñé ôéò 25 Σεπτεμβρίου 2017, ìÝóù ôñá-

ðÝæçò, ïé äéêáéïý÷ïé èá ðáñáëÜâïõí Áðüäåéîç Åßóðñáîçò áðü ôç Ãñáììáôåßá ôçò ÅÅÌÕÕ, óôïí óõíåäñéáêü ÷þñï. Åðéóçìáßíåôáé êáé ðÜëé üôé ç ÅÅÌÕÕ äåí åêäßäåé Ôéìïëüãéá, óå êáìßá ðåñßðôùóç.
4. Ðáñáêáëïýìå íá ìçí ðñáãìáôïðïéçèïýí êáôáâïëÝò
óôçí ôñÜðåæá áðü 26/9 ìÝ÷ñé êáé 14/10/2017. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åããñáöïýí ùò íÝá ÌÝëç Þ Óýíåäñïé êáé íá êáôáâÜëïõí ìåôñçôïßò ôç óõíäñïìÞ ôïõò, óôç
Ãñáììáôåßá ôçò ÅÅÌÕÕ, óôï óõíåäñéáêü ÷þñï, êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôïõ 19ïõ Óõíåäñßïõ (12-14/10/2017), ðáñáëáìâÜíïíôáò åðß ôüðïõ ôçí áðüäåéîç åßóðñáîçò êáé åããñáöüìåíïé óôïí ÊáôÜëïãï ôùí ÓõíÝäñùí.

ÐÁÑÏ×ÅÓ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÓÕÍÅÄÑÏÕÓ
¼ëïé ïé åããåãñáììÝíïé óýíåäñïé äéêáéïýíôáé Üíåõ ðñüóèåôïõ êüóôïõò:

* Ðáñáêïëïýèçóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïãñÜììáôïò.
* ÐáñáëáâÞ Τσάντας ÓõíÝäñïõ (Ðñüãñáììá - ÐåñéëÞøåéò - Ìðëïê - Óôõëü ê.ëð.).

* Óõììåôï÷Þ óôá Ãåýìáôá-ÊáöÝ (12-14/10/2017).
* ÐáñáëáâÞ äùñåÜí ôïõëÜ÷éóôïí äýï(2) åðéóôçìïíéêþí óõããñáììÜôùí (÷ïñçãßá ÅÅÌÕÕ).
* ÐáñáëáâÞ ÁñéèìçìÝíïõ (ðñïóùðéêïý) Ðéóôïðïéçôéêïý Ðáñáêïëïýèçóçò.
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ÐÁÑÁÊËÇÓÇ

ÖÏÑÌÁ ÅÃÃÑÁÖÇÓ ÓÕÍÅÄÑÙÍ

Ðñïò áðïöõãÞ ïñãáíùôéêþí ðñïâëçìÜôùí, ðáñáêáëïýíôáé üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé ãéá ôçí ðáñïõóßáóç åñãáóéþí ôïõò, íá ôçñÞóïõí ó÷ïëáóôéêÜ ôéò áíáöåñüìåíåò ðáñáðÜíù çìåñïìçíßåò. Åðßóçò, üëïé ïé åíäéáöåñüìåíïé ãéá
ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò óôï óõíÝäñéï, ðáñáêáëïýíôáé íá ðñïâïýí óôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò ôáêôïðïßçóç, ìÝóù ôñáðÝæçò,
ðñéí ôéò 25 Σεπτεμβρίου 2017, ðñïò äéåõêüëõíóç ôçò ïñãÜíùóçò ôïõ 19ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ.

Ïé åããñáöÝò óõíÝäñùí ïëïêëçñþíïíôáé ìå ôç óõìðëÞñùóç ôçò Öüñìáò ÅããñáöÞò ÓõíÝäñïõ, ðïõ äçìïóéåýåôáé
óôçí åðüìåíç óåëßäá êáé ôçí áðïóôïëÞ ôçò óôï fax: 2106525.656 Þ óôï e-mail: info@eemyy.gr

Ìå óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò,
Ãéá ôï Ä.Ó. ôçò ÅÅÌÕÕ
Ï Ðñüåäñïò

Ãéþñãïò É. ÓôÜèçò

Τα Συνέδρια Management Υπηρεσιών Υγείας
ετήσιος θεσμός του Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας είναι η
μοναδική ελληνοκεντρική επιστημονική
εκδήλωση αυτού του είδους, όπου συμμετέχουν
τα ενεργά, μάχιμα στελέχη των Νοσοκομείων, της
ΠΦΥ και άλλων Υπηρεσιών Υγείας.
Το πρώτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα (1999) και ακολούθησαν ή Πάτρα (2000), η
Θεσσαλονίκη (2001), το Ηράκλειο Κρήτης (2002), ή
Ρόδος (2003), η Αλεξανδρούπολη (2004), η Αργολίδα (2005), η Εύβοια (2006), η Κέρκυρα (2007), η
Χαλκιδική (2008), τα Χανιά (2009), η Ηλεία (2010),
η Μαγνησία (2011). Από το 2012 μέχρι και το 2015
το ετήσιο συνέδριο διεξήχθη στην Αθήνα, ώστε να
περιορισθεί το κόστος συμμετοχής.Το 18ο Συνέδριο του 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, προς διευκόλυνση των συναδέλφων της
Βόρειας Ελλάδας.
Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στα ετήσια
συνέδρια περισσότερα από 13.000 στελέχη και
έχουν παρουσιασθεί περισσότερες από 1.450 ερ-
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιλήψεις Εισηγήσεων
μέχρι 16-6-2017
στο e-mail
congress@eemmy.gr

γασίες (μελέτες, προτάσεις, πρότυπες εφαρμογές,
θεωρητικές εισηγήσεις κλπ). Οι εργασίες που
παρουσιάζονται είναι όλες αξιολογημένες και,
κάθε χρόνο, οι καλύτερες αποσπούν Βραβεία ή
Εύφημη Μνεία και δημοσιεύονται.
ΟΛΕΣ οι Περιλήψεις Εισηγήσεων και τα ΠΛΗΡΗ
Κείμενα των Βραβευμένων εργασιών, των τελευταίων 12 Συνεδρίων (2005 και μετά) είναι αναρτημένα στον ιστότοπο www.eemyy.gr (πεδίο: Προηγούμενα Συνέδρια της ΕΕΜΥΥ), διαθέσιμα για
εκτύπωση ή ανάγνωση στα Μέλη της ΕΕΜΥΥ. Σ’
αυτόν τον ανεκτίμητο, επιστημονικό πλούτο, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος να εντοπίσει νέες γνώσεις, να βρεί έγκυρες απαντήσεις στις
απορίες του, ν’ ανακαλύψει καινοτομίες που κάποιοι άλλοι έχουν ήδη σκεφθεί και εφαρμόσει.
Για να πιστοποιήσετε την ποιότητα των συνεδριακών εργασιών και την προστιθέμενη αξία
που θα προκύψει από τη συμμετοχή σας, σας
περιμένουμε στο φετινό, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ, στην Αθήνα!

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Management Υπηρεσιών Υγείας

12-14 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα

ĭȅȇȂǹ ǼīīȇǹĭǾȈ ȈȊȃǼǻȇȅȊ

Ƞ

ıĲȠ 19Ƞ ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠ ȈȣȞȑįȡȚȠ Management ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȊȖİȓĮȢ ĲȘȢ ǼǼȂȊȊ

ȂȑȜȠȢ ǼǼȂȊȊ
€ 42,ȠȠ

ȝȘ ĲĮțĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȑȦȢ
31.12.2017,ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

ȃȑȠ ǼȖȖȡĮĳȩȝİȞȠ
ȂȑȜȠȢ ǼǼȂȊȊ
€ 57,ȠȠ

ȈȣȞįȡȠȝȒ € 90,ȠȠ

ǱȜȜȠȢ ȈȪȞİįȡȠȢ

ǹȖĮʌȘĲȠȓ ȈȣȞȐįİȜĳȠȚ, ıĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȦ ıĲȠ 19 ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠ ȈȣȞȑįȡȚȠ
(12-14 ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 2017, ǹșȒȞĮ) ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȚįȚȩĲȘĲĮ (ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ, ıȘȝİȚȫıĲİ ȋ ĮȞȐȜȠȖĮ):
ȂȑȜȠȢ ǼǼȂȊY
ĲĮțĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȑȦȢ
31.12.2017, ǻȍȇǼǹȃ

ǼʌȓıȘȢ, ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȦ ȩĲȚ ıĲȚȢ ...... /....../ 2017 țĮĲȑșİıĮ ıĲȘȞ ALPHA BANK (ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ

...............................................................) țĮȚ ıĲȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ GR84 0140 1840 1840 0278 6006 632

(ȉĮȤ.ȀȦį.)

(ǼʌȐȖȖİȜȝĮ)

(ȆȩȜȘ)

(ȉȘȜȑĳȦȞȠ)

(e-mail)

(ȋĮĲȗȘțȠțȠȜȐțȘ ȂĮȡȓĮ) ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ € ............... țĮȚ ȗȒĲȘıĮ Ȟǯ ĮȞĮȖȡĮĳİȓ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ȝȠȣ ıĲȠ

(ǹȡȚșȝȩȢ)

(ǵȞȠȝĮ ȝİ ȀİĳĮȜĮȓĮ)

ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĭȩȡȝĮ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ȈȣȞȑįȡȠȣ.

ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȩ țĮĲȐșİıȘȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮȕȚȕȐȗȦ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ıĲȠ fax: 210-6525.656
Ȓ ıĲȠ e-mail: info@eemyy.gr

(ȅįȩȢ)

(ǼʌȫȞȣȝȠ ȝİ ȀİĳĮȜĮȓĮ)



