Private Health Forum 2021 program

15:30-16:00 Regisztráció

I. Szekció: A nagyok még nagyobbak lesznek,
ugye?
A koronavírus-járvány közepette a hazai magánegészségügyi szolgáltatók
megerősödtek és közben a magánklinikák növekedési tervei is fennmaradtak, a
további bővülésre fogadnak. Sőt fontos szabályozói változásokra is készülnek.
De mégis miből fakad a magabiztosságuk, szilárd jövőképük? A versenypiac
meghatározó hazai szereplőinek segítségével ezt is bemutatjuk.

16:00 - 16:05 Megnyitó, köszöntő
Előadó:
Csiki Gergely, lapigazgató, Portfolio

16:05 - 16:20 Az egyetemi klinikai és a magánellátók együttműködési
lehetőségei a megváltozott szabályozási környezetben
Előadó:
Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem

16:20 - 16:35 A Covid és a major depresszió. A népbetegség, ami
mindenkinek drága
Előadó:
Dr. Szekeres György PhD, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

16:35 - 17:30 A legnagyobb magánklinikák tulajdonosai és vezetői
Moderátor: Végh Attila, korábbi CEO és elnök, Capio and Penta Hospitals
International
Beszélgetés résztvevői:
Dr. Csermely Gyula Ph.D, vezérigazgató, társtulajdonos, Rózsakert Medical
Center
Kirschner Andras, tulajdonos – ügyvezető igazgató, Swiss Medical Group
Dr. Kóka János, elnök, Doktor24 Csoport
Rausz Attila, gazdasági igazgató, F MEDICAL Magánklinika

II. Szekció: Digitális forradalom a
magánegészségügyben: kik csinálják és pontosan
mit is?
A digitalizáció utat tör magának a magánegészségügyi ellátások piacán is, és
ennek a trendnek vannak vezéralakjai a betegellátó szolgáltatók és
együttműködő partnereik terén is. Ez utóbbi cégek azok, amelyek megkönnyítik
a magánszolgáltatók és a betegek dolgát, más szektorokban már ismert digitális
megoldásokkal. Online időpontfoglalás, online konzultáció, videóhvás,
telemedicina, digitális betegútszervezés - néhány folyamat, ami nem a messzi
jövő, hanem már most is itt van a magyar piacon.

17:30 - 17:45 A betegek által diktált digitális trendek - Hogyan reagálnak
rá a magánszolgáltatók?
Előadó:
Kriller Norbert, Healzz2 rendszer fejlesztési vezető, Prima Medica Csoport

17:45 - 18:45 Magánegészségügy digitális utakon
A digitális megoldásokat kínáló egyre több hazai cég
kerekasztal beszélgetésében a magánegészségügy digitális
útkeresését mutatjuk be.
17:45-17:55 - Vitaindító előadás
Kovács Tamás Attila, ügyvezető igazgató, OTP
Egészségpénztár
Moderátor: Kiss András, marketing és értékesítési igazgató, Budai
Egészségközpont Kft.
Beszélgetés résztvevői:
Gáspár Péter, vezérigazgató, CEO, MediCorp Hungary Zrt.
Karai Gábor, ügyvezető igazgató, Teladoc
Kovács Tamás Attila, ügyvezető igazgató, OTP Egészségpénztár
Radnóczi Gergely, ügyvezető igazgató, Dokio.hu
Straub Fanni, alapító, tulajdonos, FoglaljOrvost.hu
Tobákos Ferenc, ügyvezető igazgató, T-DOC Service Kft.

18:45 - 18:50 Zárszó
18:50 - 19:20 Állófogadás

Öngondoskodás 2021
Két rendezvény egy nap alatt!
A Private Health Forumot megelőzően, 8:00-15:00 óra között kerül
megszervezésre az Öngondoskodás 2021 c. konferenciánk.
Részletekért kattintson IDE!
Öngondoskodás a pandémia után: mi lesz az extra megtakarítások sorsa?
Hogyan veszik fel a versenyt a hagyományos piaci szereplők a trónbitorlókkal?
Lakossági vagyontérkép: milyen jövő vár a befektetési alapokra?
Lakossági állampapír-piaci aktualitások: mi lesz veled, szuperállampapír?
Alternatív befektetések, avagy mit keresnek az ügyfelek?
Milyen tervekkel rukkolnak elő a privátbanki szolgáltatók?
Nyugdíjcélú megtakarítások: hogyan lesznek itt új belépők?
Ha nem a nyugdíjkötvény, akkor a jóléti alapok hozzák majd a megoldást a
nyugdíjproblémára?

