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Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s

„Efektivní nemocnice 2012“
Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven

Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta ze Slovenské republiky 
 Ing. Marcela Foraie, MPH 

 

1. Strategie ve zdravot

o Změny v legislativě a první praktické zkušenosti

 
2. 

o 

27. - 28.11.2012
Moderuje p. Daniel Takáč, moderátor České televize
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HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s
 

„Efektivní nemocnice 2012“
Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven

 
Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta ze Slovenské republiky 

, MPH - generálního ředitele Všeobecnej zdravotnej 

Hlavní témata konference: 
 

Strategie ve zdravotnictví - vztahy mezi zdravotními pojišťovnami
v nadcházejícím roce. 

o Finance r. 2012 - nemocnice a pojišťovny 
Změny v legislativě a první praktické zkušenosti, posilování práv pacienta a 

nemocnic 
o Manažerské zkušenosti ředitelů nemocnic 

 Řízení lidských zdrojů a jeho vliv na: 
o ekonomické řízení nemocnice 

o zvyšování bezpečnosti 
 zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích

28.11.2012 Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany
Moderuje p. Daniel Takáč, moderátor České televize

HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem  

„Efektivní nemocnice 2012“ 
Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven 

 

Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta ze Slovenské republiky -  
 poisťovne SR a.s. 

pojišťovnami a nemocnicemi 

 
, posilování práv pacienta a dopady na řízení 

 

nemocnicích 

Vysočany 
Moderuje p. Daniel Takáč, moderátor České televize 
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Úterý 27.11.  
13:00 – 14:00 prezence účastníků odborné konference, občerstvení
 
14:00 – 16:00 Zahájení konference:

- MUDr. Přemysl Sobotka 
- Ing. Marcel Forai, MPH 
- MUDr. Vladimír Pavelka 
- prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
- p. Joseph Pennington –
- p. Heidrun Irschik-Hadjieff 
- p. Miroslav Bukva – ředitel Clarion Congress Hotelu
- p. Daniel Vavřina – předseda HealthCare Institute o.s.

 
1. diskusní blok 
Strategie ve zdravotnictví - vztahy 
Finance r. 2012 - nemocnice a zdravotní 

- Úhradová vyhláška 2013
- Diferenciace nákupu zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven a rozvoj 
- Optimalizace sítě poskytovatelů péče
- Prevence a řízení zdravotní péče
- Centrová léčba 

- Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
- Mgr. Martin Plíšek, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
- Ing. Marcel Forai, MPH, 
- MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA,
- MUDr. Pavel Frňka, DMS, 

strategii a rozvoj České průmyslové zdravotní pojišťovny
- Ing. Petr Hrabák, vedoucí oddělení zdravotního účtování Fakultní nemocnice Plzeň
- MUDr. Filip Horák, MBA, 

 
16:00 – 16:30 přestávka, coffee break
 
16:30 – 17:15 2. diskusní blok 
Změny v legislativě a první praktické zkušenosti, posilování práv pacienta a dopady na řízení nemocnic

- MUDr. Mgr. Jolana Tešinová
lékařské fakulty Univerzity Karlovy

- JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., 
- JUDr. Petr Šustek, advokát v

 
17:15 – 19:00 Manažerské zkušenosti ředitelů nemocnic

- MUDr. Pavel Kubů, manažer divize Intel Digital Health Group
Téma: „Zdraví 2.0: hrozba pro mlčící medicínu a příležitost pro zlepšení compliance pacienta i 
odměny za poskytnutou péči“ 

- MUDr. Jiří Bek, Všeobecná 
Téma: „Pilotní projekty A2G: Dopady elektronizace na efektivitu zdravotnictví“
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0 prezence účastníků odborné konference, občerstvení 

Zahájení konference: 

a - 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
- generální ředitel Všeobecnej zdravotnej poisťovne SR 

MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

– Deputy Chief of Mission - ambasáda USA 
Hadjieff – CPO Head Česká republika, Country President pro Novartis s.r.o.

ředitel Clarion Congress Hotelu 
předseda HealthCare Institute o.s. 

vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce
zdravotní pojišťovny 

 
Diferenciace nákupu zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven a rozvoj 

poskytovatelů péče 
Prevence a řízení zdravotní péče 

, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

, generální ředitel Všeobecnej zdravotnej poisťovne SR a.s.
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
MUDr. Pavel Frňka, DMS, předseda zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR, ředi

ské průmyslové zdravotní pojišťovny ČR 
vedoucí oddělení zdravotního účtování Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Filip Horák, MBA, generální ředitel skupiny AGEL, a.s. 

přestávka, coffee break 

Změny v legislativě a první praktické zkušenosti, posilování práv pacienta a dopady na řízení nemocnic
Tešinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP
, Ph.D., LL.M., místopředseda Platformy zdravotních pojištěnců ČR

advokát v oblasti nemocničního práva  

Manažerské zkušenosti ředitelů nemocnic - prezentace  
manažer divize Intel Digital Health Group 

„Zdraví 2.0: hrozba pro mlčící medicínu a příležitost pro zlepšení compliance pacienta i 
odměny za poskytnutou péči“  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  
„Pilotní projekty A2G: Dopady elektronizace na efektivitu zdravotnictví“

Senátu Parlamentu České republiky 
generální ředitel Všeobecnej zdravotnej poisťovne SR a.s. 

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  

CPO Head Česká republika, Country President pro Novartis s.r.o. 

mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce 

Diferenciace nákupu zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven a rozvoj jejich kritérií 

, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

generální ředitel Všeobecnej zdravotnej poisťovne SR a.s. 
generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  

předseda zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR, ředitel pro 

vedoucí oddělení zdravotního účtování Fakultní nemocnice Plzeň 

Změny v legislativě a první praktické zkušenosti, posilování práv pacienta a dopady na řízení nemocnic 
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. 

Praze a předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP 
tformy zdravotních pojištěnců ČR, o.s. 

„Zdraví 2.0: hrozba pro mlčící medicínu a příležitost pro zlepšení compliance pacienta i 

„Pilotní projekty A2G: Dopady elektronizace na efektivitu zdravotnictví“ 
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- Ing. Michal Tomek, obchodní ředitel InterSystems
Téma: „Informace v péči o zdraví i v

- Ing. Michal Stiborek MBA, 
- MUDr. Petr Zajíc, MBA a

Téma: „Oživení Spidermana“
- Ing. Tomáš Uvízl, ředitel Středomoravské nemocniční a.s.

Téma: „Příklady organizačních a managerských optimalizací z
ekonomickou situaci zdravotních systémů.“

- MUDr. Petr Chmátal Ph.D., MBA a Ing. Martin Říha, 
Česká Lípa, a.s., finanční ředitel
Téma: „Lze zlepšit hospodaření regionální nemocnice v

- prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., 
péče, předseda kliniky gerontologické a metabolické 

- MUDr. Jaroslav Tvarůžek, 
chirurgie 
Téma: „Robotická chirurgie pro managery“

- Mgr. Petr Lajžner, člen představenstva, ředitel zákaznické linie medicinální plyny
Téma: „Prevence nežádoucích příhod v
 
 

19:00 – 24:00 společná diskuse, večeře
 
středa 28.11.  
8:00 – 9:30 prezence účastníků konference
 
9:30 – 10:45 3. diskusní blok 
Řízení lidských zdrojů a jeho vliv na:

- ekonomické řízení nemocnice
- zvyšování bezpečnosti  
- zvyšování kvality zdravotní péče v

- MUDr. Vladimír Pavelka,
- prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA
- MUDr. Jiří Běhounek, předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní 

rady VZP ČR, hejtman Kraje Vysočina
- MUDr. Pavel Hroboň, M.S.,

 
 

10:45 – 11:00   
 

- Mgr. Miluše Zavřelová, 
 

11:00 – 12:00 vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2012
 
12:00 – 14:00 oběd a společná diskuse
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obchodní ředitel InterSystems  
péči o zdraví i v řízení péče o zdraví“ 

Ing. Michal Stiborek MBA, náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz IKE
MUDr. Petr Zajíc, MBA a Mgr. Martin Šalek, ředitel Nemocnice Na Bulovce,

„Oživení Spidermana“ 
ředitel Středomoravské nemocniční a.s. 

„Příklady organizačních a managerských optimalizací z ČR i zahraničí jako reakce na 
ekonomickou situaci zdravotních systémů.“  
MUDr. Petr Chmátal Ph.D., MBA a Ing. Martin Říha, generální ředitel Nemocnice s
Česká Lípa, a.s., finanční ředitel 

„Lze zlepšit hospodaření regionální nemocnice v této době?“ 
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické 
péče, předseda kliniky gerontologické a metabolické – Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Tvarůžek, Nemocnice Sv. Zdislavy Mostiště, vedoucí lékař Centra

„Robotická chirurgie pro managery“ 
člen představenstva, ředitel zákaznické linie medicinální plyny

oucích příhod v systému medicinálních plynů“ 

večeře 

0 prezence účastníků konference 

lidských zdrojů a jeho vliv na: 
ekonomické řízení nemocnice  

kvality zdravotní péče v nemocnicích  

MUDr. Vladimír Pavelka, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA, proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

, předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní 
rady VZP ČR, hejtman Kraje Vysočina 
MUDr. Pavel Hroboň, M.S., zakladatel Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.

 clinical coach Linet, „Podpora vzdělávání ve zdravotnictví“

:00 vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2012 

oběd a společná diskuse 

náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz IKEM 
ředitel Nemocnice Na Bulovce, tiskový mluvčí 

ČR i zahraničí jako reakce na 

generální ředitel Nemocnice s poliklinikou 

předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 

vedoucí lékař Centra robotické 

člen představenstva, ředitel zákaznické linie medicinální plyny MZ Liberec, a.s. 

graduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Univerzity Karlovy v Praze  

, předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní 

zakladatel Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. 

„Podpora vzdělávání ve zdravotnictví“ 
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Zde je prosím pro Vás a Vaše kolegy 
Mezinárodní konference 2012 (nebo přímo na e

 

Účastnický poplatek 

Vzhledem k odbornému zaměření konference je pro vrcholový management a majitele nemocnic a 
zdravotních pojišťoven, pacientských organizací účastnický poplatek ze strany HealthCare Institute dotován na 
výslednou cenu 1.900 Kč bez DPH za jednu osobu (platí také pro osoby z akade

Zástupci organizací, které vlastní jakoukoliv Detailní hodnotící zprávu HCI z porovnávání nemocnic, a 
koordinátoři spolupracujících nemocnic mají účastnický poplatek dotován na 900 Kč bez DPH za jednu osobu.

Pro ostatní zájemce je účastnický 

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad 
přednáškový program, koncentrace odborníků na jednom místě a plné občerstvení včetně konferenčních 
materiálů. 

Storno poplatky: 30 dnů před zahájením akce činí storno poplatek 100 %, doporučujeme proto zaslat jména 
náhradníků. 

Rezervace ubytování 

• Pro účastníky akce jsme zařídili speciální cenu za ubytování v
Kč pouhých 1.650 Kč / noc na pokoj. Platba bude individuální.

• Postup rezervace: rezervaci provádí paní Alena Koterová z rezervačního oddělení, e
Alena.Koterova@clarion
akce „Efektivní nemocnice“, aby v hotelu věděli, ke které skupině patříte.

• Odkaz na hotel (místo konání akce) a rezervace ubytování: 

 

Počet míst v sále je velmi omezen (max. 200 osob), využijte této příležitosti se co nejdříve přihlásit.
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je prosím pro Vás a Vaše kolegy k dispozici přihlašovací formulář: http://www.hc-institute.org
(nebo přímo na e-mailu: j.kalembova@hc-institute.org)  

zaměření konference je pro vrcholový management a majitele nemocnic a 
zdravotních pojišťoven, pacientských organizací účastnický poplatek ze strany HealthCare Institute dotován na 
výslednou cenu 1.900 Kč bez DPH za jednu osobu (platí také pro osoby z akademické sféry).

Zástupci organizací, které vlastní jakoukoliv Detailní hodnotící zprávu HCI z porovnávání nemocnic, a 
koordinátoři spolupracujících nemocnic mají účastnický poplatek dotován na 900 Kč bez DPH za jednu osobu.

Pro ostatní zájemce je účastnický poplatek 9.900 Kč bez DPH za jednu osobu. 

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad - 
přednáškový program, koncentrace odborníků na jednom místě a plné občerstvení včetně konferenčních 

rno poplatky: 30 dnů před zahájením akce činí storno poplatek 100 %, doporučujeme proto zaslat jména 

Pro účastníky akce jsme zařídili speciální cenu za ubytování v hotelu v místě konání
noc na pokoj. Platba bude individuální. 

Postup rezervace: rezervaci provádí paní Alena Koterová z rezervačního oddělení, e
Alena.Koterova@clarion-hotels.cz, tel.: +420 211 131 118. Při komunikaci prosíme sdělit název 
akce „Efektivní nemocnice“, aby v hotelu věděli, ke které skupině patříte. 

ísto konání akce) a rezervace ubytování: www.cchp.cz 

Počet míst v sále je velmi omezen (max. 200 osob), využijte této příležitosti se co nejdříve přihlásit.

 

institute.org – záložka 

zaměření konference je pro vrcholový management a majitele nemocnic a 
zdravotních pojišťoven, pacientských organizací účastnický poplatek ze strany HealthCare Institute dotován na 

mické sféry). 

Zástupci organizací, které vlastní jakoukoliv Detailní hodnotící zprávu HCI z porovnávání nemocnic, a 
koordinátoři spolupracujících nemocnic mají účastnický poplatek dotován na 900 Kč bez DPH za jednu osobu. 

 faktura. V ceně je zahrnut 
přednáškový program, koncentrace odborníků na jednom místě a plné občerstvení včetně konferenčních 

rno poplatky: 30 dnů před zahájením akce činí storno poplatek 100 %, doporučujeme proto zaslat jména 

místě konání, namísto 5.100 

Postup rezervace: rezervaci provádí paní Alena Koterová z rezervačního oddělení, e-mail: 
, tel.: +420 211 131 118. Při komunikaci prosíme sdělit název 

 

Počet míst v sále je velmi omezen (max. 200 osob), využijte této příležitosti se co nejdříve přihlásit. 
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Těšíme se na brzké setkání. 

S přáním hezkého dne  

Daniel Vavřina, předseda 
tel:  +420 608 878 400 
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
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