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Az Európai Kórházigazgatók Szövetségének (European Association of
Hospital Managers – EAHM) 27. kongresszusára 2018. szeptember
26-28. között a portugáliai Cascais-ban került sor. Az esemény
keretében számos plenáris ülésre, előadásra, workshopra, személyes
találkozóra került sor. Az idei kongresszus témája: „A kórházak
szerepének újradefiniálása” volt.
Az előadásokon és a vitafórumok keretében olyan aktuális kérdések
kerültek napirendre, mint: a fejlett egészségügyi rendszerek előtti közös
kihívások, a kórházak szerepének újragondolása, az innovatív felfogás
a kórházvezetés területén, a betegek elvárásai és döntéshelyzete saját
egészségükre vonatkozóan, a demográfiai folyamatok és a magasabb
születéskor
várható
élettartam,
az
orvostechnikai
és
gyógyszerfejlesztések területén megnyilvánuló innovációs ciklusok
megrövidülése, a digitalizáció, a magasabb biztonsági és minőségügyi
standardok, az integrált ellátási modellek bevezetésének szükségessége,
a jogalkotás felpörgése és expanziója az egészségügy területén.

A kongresszus iránt igen jelentős volt a nemzetközi érdeklődés. 2.100
regisztrált résztvevőről számoltak be a szervezők. A rendezvényen 32
ország képviseltette magát.
Az Európai Kórházigazgatók Szövetségének 28. Kongresszusára 2019.
szeptember 12-13-án a belgiumi Gentben kerül sor.
Már most szeretnénk fölhívni a tisztelt egészségügyi szakemberek és
támogatóink szíves figyelmét arra, hogy az EAHM 29. kongresszusára
2020. szeptember 30. és október 2. között Budapesten kerül sor, az
EGVE szervezésében.
A kongresszus keretében sor került az EAHM 48. Közgyűlésére, amely
új elnököt és alelnököt választott. Az elnöki teendőket 2018 és 2022
között Phillipe Blua látja el (Troyes, Franciaország) (bemutatását lásd
alább a Personalia rovatban). A közgyűlés megválasztotta az új
elnökséget. Megtiszteltetés számunkra, hogy Molnár Attilát, az EGVE
leköszönő elnökét, a nemzetközi ügyekért felelős igazgatóját ismét a
szervezet elnökségi tagjává választották.
Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 11 tagú delegációval
képviseltette magát a kongresszuson. A nyitó plenáris ülés levezetője
Dr. Ari Lajos volt, Dr. Horváth Lajos és Molnár Attila nagy
érdeklődéssel övezett előadásokat tartottak.
A delegáció tagjai sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttek a kongresszus
szervezésének
gyakorlati
kérdéseiről,
amelyeket
saját
konferenciaszervezési feladataink során hasznosítani tudunk.

