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IV. Celostátní konference 
 

Kvalita zdravotní péče a akreditace 
 

středa 16. října 2013, TOP HOTEL Praha 
 

 
Pod osobní záštitou a za osobní účasti 

 

ministra zdravotnictví České republiky 
 

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR 
 

 
 

 
Pod záštitou hlavního města Prahy 

 
 
 

 
 

Hlavní partneři konference 
 

 
                                                                                                
 

 
 
Kvalita a bezpečí a akreditace ve zdravotnictví jsou žhavými tématy dnešní doby.  
Definicí kvality zdravotní péče je několik, obecná definice říká, že kvalita péče je „dělat 

správné věci správným způsobem“.  
Zdravotnická zařízení (ZZ) i zřizovatelé ZZ v ČR řeší otázku, jak efektivně zavést program 

kvality a bezpečí a kontinuálně zvyšovat kvalitu v celé organizaci a co jim to jako nemocnici přinese. 
Zavádění systému řízení kvality podporuje Ministerstvo zdravotnictví i další zřizovatelé ZZ (kraje, 
města, soukromé subjekty), je zahrnuto v platné legislativě a současně je akreditace pro ZZ výhodou 
při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.  

Tato konference by měla odpovědět na mnohé z často pokládaných dotazů ohledně zavádění 
systému řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, akreditačních standardů a procesu hodnocení kvality 
a bezpečí, včetně práce s platnou legislativou a její převedení do praxe ZZ.  
 

Konference je určena pro management zdravotnických zařízení, manažery kvality a další 
pracovníky, odpovídající za program zvyšování kvality a bezpečí ve ZZ, lékaře a nelékařská 
zdravotnická povolání, zodpovídající za zavádění systému řízení kvality ve ZZ, pro zástupce 
zdravotních pojišťoven a zřizovatele zdravotnických zařízení. 
 

http://www.csaz.cz/
mailto:renata.podstatova@csaz.cz


Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. 
 

 

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. 
Hněvotínská 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520, www.csaz.cz 

Email: renata.podstatova@csaz.cz, mobil: 724 248 636 

Program konference 
 
 

9.00-9.15  Slavnostní zahájení kongresu, úvodní slovo kvalitě a bezpečí v českých ZZ 
  ministr zdravotnictví MZ ČR 
  MUDr. Ferdinand Polák, náměstek ministra pro zdravotní péči 

Bc. Markéta Foldyna Hellová, vedoucí oddělení smluvní politiky, VZP 
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B., členka zastupitelstva hl. m. Prahy 
Ing. Karla Voráčková, Senior Manager, KPMG Česká republika, s.r.o. 
Martin Moravec, IBM Česká republika, spol. s r.o. 
 

9.15-9.30 Kvalita a bezpečí pacientů z pohledu MZ ČR 
 MUDr. Ferdinand Polák, náměstek ministra pro zdravotní péči, MZ ČR 
9.30-9.45 Kvalita zdravotní péče pohledem VZP ČR 

Bc. Markéta Foldyna Hellová, vedoucí oddělení smluvní politiky, VZP 
9.45-10.00 Kvalita a bezpečí ve zdravotnických zařízeních hlavního města Prahy 

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B., členka zastupitelstva hl. m. Prahy, 
pověřena řízením Nemocnice Na Bulovce 

10.00-10.15 Kvalita a ekonomika ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL 
MUDr. Filip Horák, MBA, předseda představenstva AGEL a.s.  

10.15-10.30 Umíme měřit kvalitu zdravotní péče?  
Ing. Karla Voráčková, Senior Manager, KPMG Česká republika, s.r.o. 

 

10.30-11.00 Coffee break 
 
 

11.00-11.15 Příprava na certifikaci krok za krokem (aneb jak se z toho nezbláznit) 
Mgr. Martina Mahútová, DiS., Thomayerova Nemocnice Praha  

11.15-11.30 Kvalita a bezpečí zdravotní péče, aneb jak zvládnout požadavky normy ISO 
9001 a vyhlášky č. 102/2012 Sb.  
Mgr. Nina Müllerová, Fakultní nemocnice Plzeň 

11.30-11.45 Výsledky hodnocení kultury bezpečí v nemocnicích Jihočeského kraje  
Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D., Nemocnice České Budějovice, a.s. 

11.45-12.00 Audit zdravotnické dokumentace 
Mgr. Iveta Vejrová, Mgr. Stanislava Fatorová, IKEM Praha  

12.00-12.30 České zdravotnictví je kvalitní, můžeme porovnávat se zahraničím 
Nenechte vaše data ležet ladem, využijte je pro zkvalitnění péče     

  Zástupci společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o. 
 
 

12.30-13.30 Oběd 
 
 

13.30-13.45 Vyhlášení výsledků projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2013“ 
  Hlavní partner konference 
13.45-14.00 Program prevence a kontroly infekcí - nejčastější problémy  

RNDr. Renata Podstatová, ČSAZ 
14.00-14.15 Bezpečnost prostředí v praxi zdravotnických zařízení 
 Ing. Jan Vořech, Fakultní nemocnice Plzeň  
14.15-14.30 Projekty zvyšování kvality - legislativa, standardy a realita v českém 

zdravotnictví 
  Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, Nemocnice Na Homolce   
14.30-14.45 Řízení kvality podle České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. 

RNDr. Renata Podstatová, ČSAZ 
14.45-15.00 Diskuse, závěrečné slovo  
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Všeobecné informace 
 
Přihlášky pro pasivní účast zasílejte na email: renata.podstatova@csaz.cz. 
Uveďte jméno účastníka / účastníků a fakturační údaje vašeho zařízení, obratem zašleme daňový 
doklad z důvodu identifikace platby. 
         
Konferenční poplatek 
600 Kč bez DPH do 30. 9. 2013 
800 Kč bez DPH od 1. 10. 2013 a na místě 
 
Konferenční poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, účast na odborném programu, oběd, 
kávu a občerstvení v průběhu konference. 

 
Adresa hotelu:   
TOP HOTEL Praha 
Blažimská 1781/4 
149 00 Praha 4 – Chodov 
Web: www.tophotel.cz 
 
Příjezd do TOP HOTELU Praha: 
(parkování na parkovacích plochách za hotelem) 
 

 
 

Mediální partneři konference 
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