
Témám aktualitása, hogy az állami egészségügyi ellátó

rendszer hogyan küzd meg a pandémia okozta kihívással, a

huzamosabb ideje fennálló problémáinak kezelése mellett

hogyan tudja megtartani hosszabb távon a

működőképességét? Mi a jövő? Hogyan tovább?

A Belügyminisztérium reformjavaslatot készít az

egészségügy átalakításáról. Ennek része egy kérdőív, amit

140 ezer egészségügyi dolgozónak küldtek meg július

végéig.

Az EMMI nemzetközi tanácsadó céget bízott meg komplex

átalakítási tervek kidolgozására az egészségügyi ágazatban. A

Boston Consulting Group aktívan részt vett a 2018-as

szlovák kórházreform szakmai előkészítésében.

Szakmai kérdőív segítségével felmértem a jelenleg

megfelelő időben, vagy mennyiségben-, illetve

minőségben hiányzó, de szükséges (gazdálkodási- és

szakmai) információk körét:

➢ Tartozásállomány naprakészen (összeg, lejárat,

partner szerinti bontás)

➢ Likviditási helyzet: folyószámla, támogatás

➢ Beruházás, fenntartási költségek alakulása

➢ Működési költségek változása, általános költség

vetítési alapok, időarányos teljesülés

➢ Naprakész betegellátási mutatók

➢ Összehasonlítás: hasonló intézménnyel, előző

időszakkal, trend illesztés

➢ Kommunikáció (interaktív, többcsatornás)

intézményekkel , fenntartóval.

Információhiányból adódó problémák kezelése az állami egészségügyi intézményekben
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Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

Amikor a XXI. század legnagyobb kihívásainak tekinthető kérdésekről beszélünk, a legfontosabb növekedési
tényezők között már szinte evidens, hogy mindennek az alapja az egészséges egyének és belőlük felépülő
egészséges társadalom

Az állami szektorban kihasználva az egységes tulajdonosi-,

fenntartói és középirányítói szerepet központilag

bevezethető lenne egy igény szerinti menedzsment

támogató applikáció és annak adatokkal történő

folyamatos ellátottsága is biztosítható lenne. Nevezzük

medicine-manager (med-man) dashboardnak!

Mobiltelefonon és tableten/laptopon is működhet.

BEMENTI ADATOK:

❑ ECOSTAT integrált software-

intézményi pénzügy és controlling

moduljából

❑ Integrált betegirányító rendszerből

❑ MÁK, NAV, KSH

adatszolgáltatások

❑ Intézmények és irányító szervek

közötti közvetlen kommunikáció

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:

Szemléletes ábrázolás, átlátható struktúrában

Azonnali háttérinformáció-partnerekkel való

tárgyaláshoz

Vezetői ellenőrzéshez hatékony eszköz

Múltbéli adatokra trendet illeszt, összehasonlít

hasonló intézménnyel (méret, ellátás stb,)

Egyszerűbb kalkulációkat végez

Interaktív(vertikális és horizontális) kapcsolat

Környezetbarát-papírkímélő megoldás

A med-man dashboard input és output adatai

Környezeti tényezők –kölcsönhatása
(Forrás:Dózsa Csaba László PhD.értekezés, Budapesti

Corvinus Egyetem, 2000.)


