Beköszöntő
Mottó: A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.
/Indiai közmondás/

Az elmúlt néhány esztendő nagyon nehéz és kemény volt a világon mindenhol
egyénileg és társadalmilag. Hatalmas anyagi, mentális, erkölcsi, fizikális teher
hárult az egészségügyre, a gazdaságra, a politikára.
Amikor tavaly októberben végre személyesen újra együtt lehettünk a szokásos
EGVE MEN konferenciánkon már azt hittük, hogy végre vége mindennek, és
visszatér a „normális életünk”. Az élet felülírta a reményeinket és újabb
hullámban érkezett a COVID, majd kitört az ukrán-orosz háború. Ez utóbbi
erősen kihatott és kihat a mi életünkre is.
Mindenek ellenére nagy lelkesedéssel készülünk a 2022. október 19-21. között
Balatonalmádiban megrendezésre kerülő Egészségügyi Napokra.
A konferencia alapvető, jól bevált struktúrája marad, de az egészségügyben
végbement új szakmai környezet miatt néhány változást is bevezettünk.
A konferencia mottója hűen visszatükrözi a találkozó filozófiáját, struktúráját
a tervezett programokon keresztül:
• elemezzük a távolabbi és a közelmúlt szakmai, gazdasági strukturális
történéseit,
• a jelenlegi gazdasági környezet adta lehetőségeinkre, pillanatnyi
helyzetünkre próbálunk rávilágítani a gazdasági- műszaki-informatikai
szakemberek szemszögéből,
• megvizsgáljuk az adott terület szakembereinek segítségével, hogy mi
várható a közel jövőben az egészségügy területén.
A háromnapos program előadási között minden nap köszönthetünk világhírű,
nagyszerű kutatókat, orvosokat, műszaki szakembereket, szervezőket és az
egészségügy közkatonáit, orvosokat, műszakiakat, közgazdászokat.
Nem csak a szakmai előadásokra fókuszálunk, hanem a múlt egy eseményét is
felidézzük. 110 évvel ezelőtt süllyedt el a Titanic. A mentésben óriási szerepet

vállalt egy magyar hajóorvos. Hőstettéről dokumentumok, relikviák
bemutatásával unokája fog beszélni.
A program új struktúrája lehetővé teszi, hogy a menedzserek minden nap
valami „csemegét” hallgathassanak meg, és legyen módjuk egymás közötti
tapasztalatcserére, szakmai megbeszélésekre, tárgyalásokra. A második nap
szakmai programja párhuzamos blokkokban felöleli az ágazati ellátó munka
szinte minden szegmensét. A műszaki ellátást, a biztonságtechnikát, az
informatika helyzetét, jövőjét, sőt a szakmai felügyeleti és hatósági ellenőrzés
rejtelmeibe is betekinthetünk.
Mint mindig eddigi konferenciánkon nagy hangsúlyt fektetünk a szakmapolitikai
fórum megszervezésére, ahol az ágazati kamarák is képviseltetik magukat.
A programot közösen szerveztük meg a műszaki és az informatikus
barátainkkal. Köszönjük közreműködésüket és reméljük, hogy a közös
programszervezés felkelti minden területen dolgozó kollégák érdeklődését.

Szeretettel várunk mindenkit, mert meggyőződésünk, hogy a konferenciánk
hasznos információt közvetít a részvevőknek és a kapcsolatépítés is új
lendület kap az egészségügy egész területén.
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2022. október 19. szerda
10:00

Regisztráció

14:00-14:30

Megnyitó

14:30-16:00

Plenáris ülés, felkért előadók:
Dr. Gazda István, a múlt magyar orvostörténészeiről
Dr. Lengyel Árpád emlékelőadás – a Titanic katasztrófája és egy hős magyar
mentőorvos helytállása, előadó: Völgyi Péterné dr. Reich Mária
Dr. Ürge-Vorsatz Diána, a környezetvédelem és az egészségügy
összefüggéseiről

16:30-17:30

Az EGVE Közgyűlése

19:00

Vacsora, baráti beszélgetés zene mellett

2022. október 20. csütörtök
09:00-11:00

Plenáris ülés, felkért előadók:
Dr. Kovács Árpád, a makrogazdaság, a költségvetés és az egészségügyi
finanszírozás összefüggéseiről
Dr. Szlávik János, a Covid – jelen-múlt-jövő kérdéseiről
Keleti Arthur, a kiberveszélyekről

11:30-16:00

Szekció ülések
1. Az orvosi és műszaki tudományok együttműködése – oktatás, építészet,
informatika
Felkért előadók: Prof. Dr. Kovács Levente, Dr. Haidegger Tamás, Nagyné Elek
Renáta, Töős György, Szőkedencsi Géza, Táborszki Katalin. További
felkérések folyamatban.
2. Ellenőrzések az egészségügyben – gazdálkodás, közegészségügy, katasztrófa
védelem
Felkérések folyamatban (az OKFŐ, egyéb ellenőrzési szervek felé, katasztrófa
védelem stb.)

19:00

Vacsora, baráti beszélgetések zene mellett céges partnereinkkel
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2022. október 21. péntek
09:00-10:30

Plenáris ülés, felkért előadók:
Dr. Ferenci Tamás, a körházi gazdálkodás és a biostatisztika összefüggéseiről
Nikolaus Koller, „laboratóriumunk” – Ausztria - friss tapasztalatai
Dr. Soós Csaba, a sport az egészségügy és a Covid kérdéseiről

11:00-13:00

Szakmapolitikai Kerekasztal
Felkért résztvevők: Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara, Magyar Gyógyszerészi Kamara, Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Kórházi Főigazgatóság,
Egészségügyi Államtitkárság

13:00

Tombola, zárszó

