
 

 
 

 
Kedves Kollegák, Betegszervezet Vezetők! 

 
  
A META (Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság) kiemelten fontosnak tartja a 

betegszervezetek munkáját, melyet az egészségügyi rendszert segítve a betegek 

érdekében végeznek (beteg érdekképviselet, edukáció, sorstársi segítség stb.). 

 

A META saját szakterületére fókuszálva szeretné az Önök munkáját segíteni, és 

közreműködni abban, hogy a betegszervezetek és az egészségügyi döntéshozók 

között aktív párbeszéd és hatékony együttműködés alakuljon ki. Hiszünk abban, 

hogy az egészségügyi ellátás minőségének emeléséhez, az eredmények 

javításához a párbeszéd, a betegek és a döntéselőkészítésben résztvevő 

szakemberek nézőpontjának, igényeinek jobb megismerése nélkülözhetetlen. 

A hatékony együttműködés kialakításához fontos, hogy a betegszervezetek 

képviselői pontosan értsék a döntéshozatali folyamatokat. 

 

Ezt segítendő a META, a NEAK és az OGYÉI szakértőinek bevonásával, 

képzést szervez az egészségügyi technológiák (gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök, orvosi műszerek) értékelési folyamatáról és 

finanszírozásáról.   

 

A Rendezvény a Janssen-Cilag Kft. támogatásának köszönhetően a Janssen 

Akadémia épületében kerül megrendezésre:  

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  

 

Időpontja: 2019. május 28., 9:30-tól 15:00 óráig 

 

FONTOS: A rendezvényen kizárólag előzetes regisztráció alapján lehet részt 

venni.  Kérjük regisztráljon 2019. május 21-ig az alábbi linken: 

https://forms.gle/WVVY1PjWetkvfcyH8  

 

  

https://forms.gle/WVVY1PjWetkvfcyH8


Program: 

 

9:30-10:00 Regisztráció, érkezés  

10:00-10:30 Köszöntő Németh Bertalan (META) 

10:30-11:15 

Egészségügyi technológiák 

értékelése az OGYÉI- TéF 

szemszögéből 

Merész Gergő (Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet -

Technológia-értékelő Főosztály)  

11:15-12:00 

Egészségügyi technológiák 

finanszírozása a NEAK 

szemszögéből 

Vincziczki Áron (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő - 

Ártámogatási Főosztály)  

12:00-12:45 

Betegképviselet a 

döntéshozatalban – ajánlások és 

kitekintés Európára 

Jakab Ivett (European Patients’ 

Forum – Youth Group) 

12:45-13:45 Ebéd  

13:45-15:00 Kerekasztal beszélgetés előadók 

 

A rendezvény az ismeretek átadásán túl lehetőséget nyújt egy kerekasztal 

beszélgetés keretében arra is, hogy a betegszervezetek konstruktív beszélgetést 

folytathassanak az érintett döntéshozókkal.  Kérjük szánjon rá egy percet a 

regisztráció során, hogy az Önt leginkább érdeklő kérdéseket leírja. Ez 

segíti az előadóinkat a felkészülésben és lehetővé teszi a jobb időkihasználást is. 

 

Bízunk abban, hogy a betegszervezetek hasznosnak találják a képzést és Önt is 

üdvözölhetjük a résztvevők soraiban. 

 

Tisztelettel, 

 

Németh Bertalan 

Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 

Elnök 

 

 

 

 
 


