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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, rozesílá v těchto dnech druhý ročník benchmarkových 
analýz klinicko-ekonomických profilů poskytnuté akutní lůžkové péče KEP®. 
Struktura analýz byla doplněna o novou položku, vyčíslení extramurální péče, která byla zpětně zahrnuta 
do sestav KEP za rok 2010. Nad rámec rozeslaných sestav byly vytvořeny doplňující rozbory sloužící jako 
podklad pro formulování smluvní politiky. 
Novými sestavami, jejich využíváním a doplňujícími analýzami se bude zabývat: 

 

Konference KEP® 2012 
 

Akce se uskuteční pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze  
prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc.  

 
KDY? 25. října 2012, 9:30-14:00 

 

KDE? Velká zasedací místnost děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, Na Bojišti 3, Praha 2 

(kapacita sálu 90 osob) 
 

Program konference: 
9:00 - 9:30  Prezence účastníků, občerstvení 
 
ÚVODNÍ SLOVO: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze 
 
 
9:30 – 10:00 

• „KEP® – novinky a strategie“ 
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

 
10:00 – 10:30  

• Aktuální struktura analýz KEP® - změny oproti roku 2010  
RNDr. Jaroslav Janda – autor sestav KEP® 

 
10:30 – 11:00 

• Využití analýz KEP®ve smluvní politice VZP ČR 
Ing. Jiří Mrázek, ředitel Odboru úhrad zdravotní péče VZP ČR 

 
11:00 – 11:30 

• Využití výsledků KEP® v řízení zdravotnického zařízení 
MUDr. Tomáš Jedlička, Nemocnice Mělník 

 
11:30 – 12:00 

• Možnosti použití KEP® při optimalizaci poskytování zdravotní péče v krajském měřítku 
Ing. Josef Pejchl – člen představenstva Pardubické krajské Nemocnice, a.s. 
Ing. Jan Švorc – manažer KPMG Česká republika 
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12:00 – 12:30 

• „Využití KEP® v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina a zdravotnických zařízení Kraje 
Vysočina“  
MUDr. Lukáš Kettner – vedoucí odboru zdravotnictví, Kraj Vysočina 
 
 

 

12:30-13:00 odborná diskuse řízená moderátorem 

13:00 - ukončení řízené odborné diskuse, zahájení společné diskuse a oběd 

 
 
Cílová skupina odborné akce: 

1. Představitelé krajských úřadů, zřizovatelů nemocnic 

2. Představitelé vrcholového managementu nemocnic (ředitelé, ekonomičtí náměstci, náměstci pro LPP) 

 

Účastnický poplatek: 

Vzhledem k odbornému zaměření semináře je pro zřizovatele a top management nemocnic účastnický 

poplatek dotován na cenu 2.000,-Kč bez DPH/1 osobu. 

Pro ostatní zájemce je účastnický poplatek 5.000,-Kč bez DPH/1 osobu. 

 

Registraci prosím provádějte na e-mailu:  

j.kalembova@hc-institute.org (Jana Kalembová, tel. 731 785 674), v přihlášce prosím uvádějte celé 

jméno, pracovní zařazení a fakturační údaje.  

 

Organizátor odborné akce:  

HealthCare Institute 

Daniel Vavřina, předseda 

tel. 608 878 400, e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 

 

Spoluorganizátor odborné akce: 

Aksys s.r.o. 

www.aksys.cz 

 
 
 
 


