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Válságkezelő és üzleti felkészítő program 

 
Egy 12 hetes intenzív program a teljes rendelői csapat számára. A program az alábbiakban 
segíti majd egy olyan pályára állítani a rendelőt, amivel túléli ezt az időszakot (válságkezelés), 
mindeközben felkészülünk közösen az újrakezdésre és stabil üzleti alapokra helyezzük a 
rendelőt.  
 
Ez egy összesen 36 alkalmas (!) intenzív program, 24 gyakorlatorientált, közös 
feladatmegoldásokra épülő képzéssel és 12 fogadó órával a gyakorlati kidolgozások 
ellenőrzésére.  
 
Kollokvium jellegű előadások: 

 Hétfő 15:00-16:30 

 Kedd 15:00-16:30 
Interaktív csoportos szemináriumok 

 Csütörtök 15:00-16:00 
 
Formája: regisztrációhoz kötött Zoom meeting 
Kezdési időpont: április 27. hétfő 
 

Tematika 

 
1. Modul: Válságkezelés és túlélés 

 
Célja: Pontos kalkulációkkal és forgatókönyvekkel kezeld a veszélyhelyzet alatti bevételeidet 
és kiadásaidat. Tudd, hogy mikor mit kell dönteni és az pénzügyileg/gazdaságilag milyen 
következményekkel jár majd. Megpróbáljuk ideális esetben kihozni a rendelődet 0-ra ebben 
az időszakban. 
 
Témák: 

 Rendelő bevételi forrásainak azonosítása és hatékony kiaknázása 

 Sürgősségi ellátás kidolgozása, gazdasági tervezése 

 Egyéb bevételi források azonosítása 
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 Újraindulás hatékony tervezése 

 Kiadás bevétel 0-ra kihozása 
 

2. Modul: Páciensszerzés és marketing 
 
Célja: Pontosan ismerd a páciensszerzés lehetőségeit, az online felületeket és az offline 
csatornákat is. Azonosítsd a hozzád leginkább passzoló páciensszerző tevékenységeket és 
platformokat, majd ezt követően képes legyél egy tudatos időbeosztás alapján, megfelelő 
megtérülés mellett üzemeltetni a marketing aktivitásod. 
 
Témák: 

 Saját arculat azonosítása és megjelenítése 

 Marketing tevékenységek tárháza 

 Saját csatornák azonosítása 

 Marketing akcióterv és kommunikációs naptár 

 Hatékonyságmérés és ROI 
 

3. Modul: Pénzügyi tervezés és tudatosság  
 
Célja: Egy olyan rendszer kialakítása, mellyel pénzügyileg stabil és tudatos működést 
biztosíthatsz a fogászatodnak. Azonosítod a napi működés anyagi eredményességét, 
egészséges árazást és bérezést tudsz kialakítani és a kulcs teljesítménymutató számok 
segítségével minden pillanatban mérni tudod a rendelőd teljesítményét.  
 
Témák: 

 Székidőszámítás 

 Árazás 

 Orvosok hatékonysága 

 KPI rendszerek 

 Pénzügyi tervezés és kontrolling 

 Naptártervezés és kihasználtság maximalizálás 

 Alapvető adózási kérdések 
 

4. Modul: Páciens életút tervezése 
 
Célja: Egy olyan tudatos folyamat és rendszer felépítése mellyel a páciens első 
kapcsolatfelvételétől a rendszeres kontrollokig minden lépésnél biztos lehetsz benne, hogy a 
beteg a megfelelő kiszolgálást és szolgáltatást kapja. Definiáljuk a páciens élmény 
legkritikusabb elemeit és konkrétumokat alakítunk ki az élmény maximalizálására. 
 
Témák: 

 Életút design és státuszok 

 Lépésekhez kapcsolódó legfontosabb tényezők és felelősök 

 Konzultációs protokoll kialakítása 

 Folyamatok kidolgozása és  

 „Wow-faktorok” azonosítása  
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5. Modul: Humán erőforrás és cégstruktúra 
 
Célja: Hogy megtanuld kezelni a legnehezebben kiszámítható faktort: az emberi tényezőt. 
Hogyan válasszatok munkatársat magatok mellé, ki illik a csapatba, milyen rendszerbe és 
hogyan lehet valakit beintegrálni. Hogyan tudjátok a közösségeteket boldogan tartani és 
egyszerre biztosítani a hatékony munkavégzést.  
 
Témák: 

 Mi alapján felvételiztess és legyenek embereid 

 Performance - behaviour matrix 

 Mi fontos egy munkavállalónak? 

 Feladatszervezés 

 Felelősségi körök a rendelőben 
 

6. Modul: Hatósági megfelelés, adminisztráció, jogi kérdések 
 
Célja: Ismerd a fogászati rendelő hatóságilag megfelelő működtetésének feltételeit. Tudd, 
milyen engedélyekre van szükséged, milyen feltételeknek kell eleget tenned és milyen 
kötelezettségeid vannak a különböző hatóságok és partnerek felé. 
 
Tematika: 

 Munkaügyi kérdések, szerződések 

 Páciens adminisztráció, anamnézis, beleegyező nyilatkozat 

 GDPR, EESZT 

 Egyéb hatóságok felé történő megfelelések 
 

Miket kapsz a Válságkezelő és üzleti felkészítő program során?  

 Az elméleti és gyakorlati tudást 
 Stabil üzleti alapokhoz szükséges rendszereket 
 Az oktatás írásos anyagát 
 Dokumentumokat és fájlokat, melyek a napi működésedet segítik majd 
 Protokollokat és scriptek is adunk, melyekkel a mindennapi folyamataid mellett a 

páciens kommunikációt is segítik 
 

Extra 
A rendelő fejlesztés mellett a páciensekről sem szabad elfeledkezni. A program keretén belül 
segítünk abban is, hogy miként tudsz hatékonyan kommunikálni a pácienseiddel, ezzel is 
segítve a lehető leggyorsabb visszatérést a normális mindennapokba.  
 
Mit jelent ez?  

 havonta egy hírlevél megfogalmazása a pácienseid felé, az adott időszaknak 
megfelelő témában  

 egyéni segítségnyújtás a közösségi média kommunikációdban 
 online konzultáció folyamatának kidolgozása 


