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22ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Management
Υπηρεσιών Υγείας
ατά την τελευταία δεκαετία, τα ετήσια επιστημονικά
συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) επικεντρώθηκαν, κάθε φορά, σε
διαφορετική και συγκεκριμένη προβληματική περιοχή του
υγειονομικού τομέα:
• Σύστημα Υγείας και Γήρανση Πληθυσμού (2019)
• Η Στρατηγική της Διά-κρισης (2018)
• Η Μετάβαση του ΕΣΥ από την Ποσότητα στην Αξία (2017)
• Πρωτοβάθμια και Επείγουσα Φροντίδα (2016)
• Χτίζοντας Νοσοκομειακά Στελέχη (2015)
• Το «Έξυπνο» Νοσοκομείο (2104)
• Αριστεία και Διαφάνεια στα Δημόσια Νοσοκομεία (2013)
• Καινοτομία στη Νοσοκομειακή Διοίκηση-Διεύθυνση
(2012)
ε την έναρξη της νέας δεκαετίας και λαμβάνοντας
υπόψη την «πολυνοσηρότητα» που ταλανίζει το ελληνικό σύστημα Υγείας, το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ αποφάσισε να επιδιώξει ένα γενικότερο προβληματισμό κατά το 22ο συνέδριο (5-7 Νοεμβρίου 2020). Σκοπός είναι η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων, για τους αναγκαίους στόχους μιας επιτυχούς και συνολικής πολιτικής υγείας. Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου είναι «Υγεία στην Ελλάδα: οι
Κορυφαίες Προσκλήσεις της Νέας Δεκαετίας» και οι προτεινόμενοι 10 άξονες Θεματολογίας είναι οι εξής:

Κ

Μ

1. Νοσοκομειακή Πολιτική
Νομική Μορφή Νοσοκομείων – Χάρτης Δομών/Υπηρεσιών –
Ανακατανομή Πόρων

2. Εξωνοσοκομειακή Πολιτική

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ÌÁÍÁGEMENT ÕΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

υγεία στην Ελλάδα
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
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Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur

5. ΣΔΙΤ: Αλήθειες και Μύθοι
Πραγματικότητα και Προοπτικές – Νομικό Πλαίσιο, Προδιαγραφές, Διαφάνεια, Οφέλη, Κίνδυνοι – Εξωτερική Ανάθεση
Υπηρεσιών (Outsourcing) – Αμφίδρομες Μισθώσεις

6. Ιατρική και Οικονομία
Δημόσια Υγεία και Πρόληψη – Διαχείριση Χρονίων Νόσων
(Διαβήτης, Άνοιες, Καρκίνος, ΧΑΠ, Καρδιοαγγειακά) – Έλεγχος Λοιμώξεων – Ιατρική Ακριβείας – Κλινικές Μελέτες και
Ασθενείς – Φαρμακευτική Δαπάνη – Τουρισμός Υγείας – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

7. Νοσοκομειακή Οικονομική Διαχείριση
Pricing – Budgeting – Procurement – Auditing

Πρωτοβάθμια – Επείγουσα – Μετανοσοκομειακή Φροντίδα

8. Αξιολόγηση στην Υγεία

3. Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
Ποιοτική Αξιολόγηση Νοσοκομείων
Αξιολόγηση Επαγγελματιών Υγείας

Πληθωρισμός και Ανεπάρκεια – Εργασιακές Σχέσεις και Κινητικότητα – Συστήματα Αμοιβών και Κινήτρων – Ασφάλεια
στην Εργασία

4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation)
Διαλειτουργικότητα – Κλινικός Φάκελος Ασθενούς (Clinical
Information System) – Ψηφιοποίηση Διαδικασιών, Εντύπων,
Εικόνων (Digitalization) – Κινητή Υγεία (m-Health) – Τηλεϊατρική – Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) – Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) –
Απόρρητο Δεδομένων (Data Privacy)

ΟñãÜíùóç

9. Υγεία και Ασφάλιση
Ασφάλιση Υγείας
Ασφάλιση Μακροχρόνιας Φροντίδας
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

10. Εμπειρία και Συμμετοχή Ασθενών
Καταγραφή και Αξιοποίηση της Εμπειρίας των Ασθενών –
Ενδυνάμωση του Ασθενή ως Χρήστη – Συμμετοχή στη Λήψη
Αποφάσεων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΜΥΥ 2020
ÕÐÏÂÏËÇ ÐÅÑÉËÇØÅÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ
Το συνέδριο αποβλέπει κυρίως σε πρακτικές παρουσιάσεις,
που θα αναδεικνύουν υπαρκτά ή διαφαινόμενα προβλήματα
και θα προτείνουν λύσεις. Στόχος είναι ο διεπιστημονικός διάλογος και η διατύπωση αξιόπιστων Συμπερασμάτων, ικανών
να προταθούν ως εφικτή και αποτελεσματική Πολιτική Υγείας.
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 22ου Συνεδρίου.
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,
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, με
τη συμπλήρωση του συνημμένου Πρότυπου υποβολής,
óôï e-mail: congress@eemyy.gr
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι συγγραφείς μιάς 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 και μόνο μέχρι την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι ν’ ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η
παραλαβή Περιλήψεων μετά τις 6/7/2020 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, 20 Ιουλίου 2020. Η συνεδριακή Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 21/7 μέχρι 25/8/2020.
Εξυπακούεται ότι οι συγγραφείς Περιλήψεων εργασιών,
που θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση στο 22ο Συνέδριο
της ΕΕΜΥΥ, πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ως σύνεδροι, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.
Αν οι αναφερόμενοι συγγραφείς μιας εργασίας είναι περισσότεροι του ενός (1), οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να εγγραφούν ως σύνεδροι μέχρι 7/9/2020.
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 31-12-2020) ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ εγγράφονται ùò
óýíåäñïé ÄÙÑÅÁÍ.
Ανενεργά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να επικαιροποιήσουν την ιδιότητα τους καταβάλοντας μόνο τις συνδρομές
της διετίας 2019-2020 (συνολικά € 90,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 å-

ôÞóéá 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 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, 21 Óåðôåìâñßïõ 2020.
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 Επιθε-
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ώρηση 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”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΜΥΥ 2020
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, 5-11-2020, ή μέχρι τις 10:00 της
Παρασκευής, 6-11-2020 και θα είναι παρόντες το Σάββατο, 7-11-

2020 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, κατά την
ημέρα έναρξης του 22ου Συνεδρίου (Πέμπτη, 13:30-16:00) και την
Παρασκευή (09:00 - 10:00).

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.).

22

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