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Ιούλιος 2013
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές της Υγείας, το οποίο πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο
Athens Ηilton.
Όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση στη χώρα προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στην κοινωνία και την
υγεία και τα προβλήματα, τα οποία αναδύονται, συνιστούν πρωτίστως πολιτικά ζητήματα. Αντιστοίχως, οι
απαντήσεις είναι θέματα εξόχως πολιτικά. Το πρόγραμμα περιστολής της υγειονομικής δαπάνης, το οποίο
επιβάλλεται από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, σωρεύει αρνητικές εξελίξεις και συμβάλλει στην όξυνση των
ενδημικών στρεβλώσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για
τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 Χρόνια Μετά»,
επιχειρεί τη διατύπωση κριτικών σκέψεων και αξιολογικών ιδεών, αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για
την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της ισότητας, της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν και θα
συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαμόρφωση των θέσεων καθόσον, υπό τις παρούσες συνθήκες, η
εισαγωγή στη συζήτηση των ζητημάτων της μεταρρύθμισης προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και
κοινωνικής συναίνεσης.
Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Ειδικά Φροντιστήρια, Εργαστήρια,
Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από
τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και πανεπιστήμια
αναγνωρισμένου κύρους, θα συζητηθούν θέματα, όπως: • Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικός τομέας: 30
χρόνια συνύπαρξης • Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας • Η πολιτική
ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ • Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης • Η επαναφορά της
Διακήρυξης της Alma Ata και ο επαναπροσδιορισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας • Μείζονες
παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και
πολυνοσηρότητα • Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική • Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική
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αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας • Επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο.
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Η αποδοχή των Ειδικών Φροντιστηρίων ήταν εξαιρετική τα προηγούμενα χρόνια και αποφασίστηκε η
διεξαγωγή τους και το 2013, καθόσον εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην επιστημονική κατάρτιση
και ενημέρωση στα ειδικά θέματα που πραγματεύονται, όπως για παράδειγμα: • Οργάνωση και
Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων • Κλινικά πρωτόκολλα • Κλινικός έλεγχος (audit) •
Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs) • Ρυθμιστικές υποθέσεις (regulatory affairs) • Πρόσβαση
στην αγορά (market access).
Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές της υγείας και να συνεισφέρετε στη διαμόρφωση των θέσεων για την αναδιάρθρωση του
υγειονομικού τομέα σε συνθήκες κρίσης σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για τη χώρα μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

