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Tisztelt Kollégák! 
 
 Az Orange Cross Közép- Európai Egészségügyi Innovációs Misszió szervezésében 2011 
őszén első alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia 
megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos konferencia célkitűzése, hogy 
összehozza az egészségügy középvezetőinek érdeklődő hazai képviselőit, s együtt dolgozva egy olyan 
emberi erőforrás menedzsment reformgondolatot indítson el, mely hiánypótló a magyar 
egészségügyben. A pénzügyi vezetés mellett ma már a legfontosabb vezetési funkció a humán 
erőforrás irányítása, különösen egy egészségügyi intézményben. E program egy maradandó, újszerű 
tudásfejlődést fog jelenteni minden résztvevő számára, melyet használva jobb vezetők lehetnek, s e 
tudás birtoklása egy sikeres osztály építésének motorja lehet. A Misszió pályázatot hirdet a 
konferencia leendő előadóinak körében. 
 Legyen ez a program a középvezetők számára egy innovatív, tudásfejlesztő, az együtt-
működést erősítő találkozási pont! 

Ebben bízva szeretettel várunk minden érdeklődőt Budapesten! 
 

A Konferencia fővédnöke 

Dr. habil Komor Levente 
intézetigazgató, egyetemi docens 

 
A Konferencia díszvendége 

MRE Bethesda Gyermekkórház 
 

A Konferencia szakmai partnere 

Ergofit Tanácsadó és Továbbképző Kft 
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi 

Intézet 
 

A Konferencia helyszíne és időpontja 
Gerand Hotel Touring, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő út 38. 

2011. szeptember 28-29. 
 

Kredit pont 
A szakdolgozók részére az akkreditáció folyamatban van. 

 
Regisztrációs díj 

8.000 Ft (ÁFA -val)  
Alábbiakra jogosít: részvétel a szakmai programokon, 1db. konferenciacsomag, részvétel a 

svédasztalos ebéden (28.-án), 1db kávészüneti ellátás (29.-én). 
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A Konferencia főbb témái 
 

2011. szeptember 28. /0900 - 1700 -ig/ 
Emberi Erőforrás Menedzsment Reform az Egészségügy Mikroszintjén 

 
1. Sikeres vezetés: Leadership » személyes vezetés, híd az egyén és a szervezet között 
2. Emberi erőforrás menedzsment output a kórházakban » jelen helyzet kialakulásának 

közvetett és közvetlen okai, a tudásalapú intézmények legfontosabb emberi erőforrás 
funkcióinak fejlesztése 

3. Korszerű HR szemlélet az egészségügyben » kihívások, tudásgazdálkodás, differenciált HR, 
problémák megoldása 

4. Eredményes intézeti szakoktatás » korszerű képzés és továbbképzés módszerei és folyamata 
5. Közalkalmazott, alkalmazott és vállalkozó új kihívásai az egészségügyben » jog és jogi 

változások a foglakoztatásban 
6. Teljesítményértékelés az egészségügyben » célja, formája, tervezése és módszerei 
7. Bevezetés, betanítás, mentor a kórházi osztályon » kiválasztás, interjúk, specifikáció, 

bevezetési terv 
8. Emberi erőforrás menedzsment mozaikok » ötletek, példák, esetek, utak 

Pályázott előadások – Legyen Ön is a rendezvény előadója! 

 
2011. szeptember 29. /0830 – 1530-ig/ 

Menedzser Mentor Nap 
 
 E program végére jobban értjük, hogy a velünk együtt dolgozók miért gondolkodnak, 
viselkednek, éreznek másként, s olyan készségek birtokába jutunk, melyek segítségével meg tudjuk 
adni a másiknak és önmagunknak is az autonómiát, nagyobb harmóniában és nyugalomban tudjuk 
hétköznapi munkánkat folytatni, s a körülöttünk élők is együttműködőbbekké válnak. Tudatosabban 
szólíthatjuk meg azokat a munkatársainkat, akikkel nehéznek, vagy lehetetlennek tűnik az 
együttműködés, s olyan készségek birtokában leszünk, amelyekkel átalakíthatjuk az érdekellentéteket 
győztes-győztes megoldásokká. Megtanuljuk, hogy hogyan támogathatjuk kollégáinkat abban, hogy 
képességeik legjavát adják, és minél nagyobb hatékonysággal végezzék feladataikat. 

 
A Konferencia előadói 

Dr. Horváth Csilla, Dr. habil Komor Levente, Dr. Mészáros Aranka, Molnár Gabriella,  
Nagyné Fucskó Enikő, Dr. Nemeskéri Gyula, Schaffer Judit, Turányik Attila,  

 
Konferencia szervezője: ORANGE CROSS, Közép-Európai Egészségügyi Innovációs Misszió 
Jelentkezés, bővebb információ: www.orangecross.eu   


