A PwC segít
a munkaadóknak
kihasználni az egészségügyi
szolgáltatásokban rejlő
versenyelőnyt
A jövőben a munkáltatóknak
egyre többet kell foglalkozniuk
egészségügyi kérdésekkel.
... szabályozása,
finanszírozása
pedig
formálódik.

...a szolgáltatói
technológiája
fejlődik...

A munkahelyi
egészségügy
fókuszba kerül...
■■ A munkaerőhiány következtében
felértékelődik a jól-lét szerepe a
munkavállalók preferenciáiban, így
a jó minőségű egészségügyi ellátás
megkülönböztető jelentőséggel
bírhat.
■■ Fókuszba kerül a hatékonyság,
melyet jelentősen ronthat az
egészségügyi ellátások, vizsgálatok
rossz szervezettsége.

■■ A személyre szabott orvoslás és
a digitalizáció beszivárgása az
egészségügybe a piac összes
szereplőjét innovációra készteti.

■■ A cafeteria rendszer módosításai
felborították a munkahelyi
egészségügy bevett finanszírozási
módját.

■■ A telemedícinához hasonló új
megoldások lehetővé teszik a
szolgáltatások hatékonyabb
szervezését vagy akár a korábbinál
nagyobb lefedettség biztosítását.

■■ Az új finanszírozási modell(ek)
kialakítása szoros együttműködést
követel meg az egészségügyi
szektor szereplőivel.

■■ Az egyre egészségtudatosabbá
váló dolgozók ugyanezt a
tudatosságot és odafigyelést várják
el munkáltatójuktól is.

Tanácsadói, jogi, adózási, és egészségügyi szakértelemünk
egyedülálló kombinációja lehetővé teszi, hogy a stratégiától
a megvalósításig, bármely iparágban segíthessük a
munkáltatókat a munkahelyi egészségügy megújításában.
Szakértelem minden iparágban

Egészségügyi és orvosi szakértelem

Behatóan ismerjük számos
iparág működését, így
testreszabott megoldásokat
tudunk nyújtani a munkáltatók
számára, bármely szektorban
működnek.

■■ Egészségfinanszírozás,
egészségügyi szabályozás és
egészségügyi technológiák
ismerete
■■ Jártasság az egészségügyi jog
területén
■■ Orvosi, foglalkozásorvostani
szakértelem

■■ Mivel a hazai egészségügyi
magánszektor kapacitásai
korlátosak, és területi eloszlásuk is
egyenlőtlen, így a jövőbn fókuszba
kerülhet az állami szektorral való
együttműködés lehetősége.
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Szerződéskötés a
kiválasztott
szolgáltatóval

Nem teljes körű felsorolás

A PwC egyedülállóan széles szakértői bázissal rendelkezik
a munkahelyi egészségügy területén
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Szabolcs a közszolgálati
tanácsadási üzletág vezetőjeként
kiemelkedő tapasztalattal és
szakértelemel rendelkezik az
állami ellátórendszer és ágazat
irányítás területén.

Péter a PwC Magyarország
személyi jövedelem adóval
kapcsolatos területekért felelős
igazgatója. Jelentős tapasztalata
van a különböző munkáltatói
juttatások adózásának
kérdéseiben.

Péter ügyvéd és egészségügyi
szakjogász. Jelenős tapasz
talattal rendelkezik vállalati
tevékenységek kiszervezésében,
pályázatok lebonyolításában és
szerződések megkötésében.

Dr. Koncz Barbara
Igazgató

Bencze Róbert
Igazgató

Dr. Szűcs László
Ügyvéd, irodai tag

Dr. Remete Gergő
Menedzser

Barbara az állami támogatá
sokkal és általános forgalmi
adóval kapcsolatos területekért
felelős igazgatója. Jelentős
tapasztalattal rendelkezik a
gyógyszeripart érintő
kérdésekben.

Róbert a People & Organisation
csoport vezetője, igazgatóként a
hazai és régiós vállalatok
munkaerővel kapcsolatos
kihívásainak megoldásában
segít, 25 éves HR tapasztalattal.

László a Réti, Várszegi és Társai
Ügyvédi Iroda PwC Legal
munkajogi csoportjának vezetője.
Kiemelkedő tapasztalattal bír
munkahelyi juttatási rendszerek
bevezetése, szabályzatok
kialakítása terén.

Gergő egészségügyi szabá
lyozási, valamint informatikai
szakértő. Egyedülálló tapaszta
lattal bír a telemedícina, valamint
egyéb egészségügyi menedzs
ment rendszerek és az adat
védelem, GDPR területén.

Dr. Kovács Arnold
Szenior szakértő

Perényi András
Vezető tanácsadó

Arnold jártas az egészségügy és
elsősorban a hozzá kapcsolódó
adatvédelmi kérdések
szabályozásában, valamint ezek
egészségügyi informatikai
rendszereket is érintő
vonatkozásaiban.

András egészségügyi
közgazdász, tapasztalattal
rendelkezik a foglalkozás
egészségügy, valamint az
egészésgfinanszírozás, azon
belül is az egészségpénztári
finanszírozás területén.

Dr. Erős András
Orvos, foglalkozás
egészségügyi szakértő
András praktizáló orvos, behatóan
ismeri a hazai foglalkozás egész
ségügyi piac működését és
szabályozását, illetve rendelkezik
egészségügyi menedzseri, vezetői
tapasztalattal.
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