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DOSTUPNOST
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č
AMBULANTNÍ PÉCE
ÚVODNÍ SLOVO
Vzdìlávací platforma Academy of Health Care

Chtìli bychom na nepolitickém fóru diskutovat

Management se dlouhodobì zabývá problematikou financování

otázky ambulantní péèe jak z pohledu pacientù, tak

zdravotnictví. Vnímáme financování jako základní nástroj pro øízení

zdravotníkù, ale i pojišťoven a státu, a spoleènì hledat

zdravotnického systému, uplatòování vlivu státu a obèanù

prioritní úkoly pro vývoj financování, aby ambulantní péèe

a pro podporu priorit ve struktuøe lékaøské péèe.

byla dostupná, odborná, koordinovaná, komplexní a aby

Za témìø tøicet let od doby, kdy byl postupnì odstranìn
centrální dirigistický systém, stanoveny ceny výkonù a zavedeno
veøejné zdravotní pojištìní, dochází prùbìžnì k menším èi vìtším

financování podporovalo moderní trendy využívající
eHealth, koordinovaný multioborový pøístup a dobrou
návaznost na další segmenty zdravotnictví.

zmìnám, ale jasná pravidla vycházející z dlouhodobého konceptu
nevidíme.

Kvalitní èeští zdravotníci a èeská spoleènost
alokující do systému veøejného zdravotního pojištìní více
než 300 miliard korun si zaslouží jistì kvalitnìjší a
propracovanìjší systém financování, který zvýší efektivitu
a úspìšnost èeské medicíny a lépe ohodnotí pøínosné
postupy a obìtavou péèi.

Za pøípravný výbor se tìší na setkání
MUDr. Oldøich Šubrt, CSc., MBA
pøedseda správní rady
Academy of Health Care Management
RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
pøedsedkynì akademické rady
Academy of Health Care Management
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PROGRAM
8:30 - 9:30

Registrace, snídanì

9:30 - 11:15

BLOK 1: AMBULANTNÍ PÉÈE - JEJÍ DOSTUPNOST A KOORDINACE

VYSTOUPÍ:
Dostupnost zdravotní péèe
a oèekávání z pohledu pacientù

Role praktických lékaøù
v zajištìní primární péèe

Jana Pelouchová

MUDr. Petr Šonka

MUDr. Zorjan Jojko

tajemnice European Cancer
Patient Coalition
pøedsedkynì pacientské
organizace Diagnóza
leukémie
èlenka Pacientské rady
Ministerstvo zdravotnictví ÈR

pøedseda
Svaz praktických
lékaøù ÈR

pøedseda
Sdružení ambulantních
specialistù Èeské republiky

Problematika zajištìní dostupnosti
dìtských ambulantních lékaøù,
pohled do budoucna, co lze oèekávat

Reforma primární péèe
z pohledu odborné spoleènosti

Dostupnost primární péèe
z pohledu VZP - zónace

MUDr. Ilona Hülleová

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Ing. David Šmehlík, MHA

pøedsedkynì
Sdružení praktických lékaøù
pro dìti a dorost ÈR

pøedseda
Spoleènost všeobecného lékaøství
ÈLS JEP

námìstek øeditele
pro zdravotní péèi
Všeobecná zdravotní
pojišťovna ÈR

DISKUZE
11:15 - 11:30

Postavení ambulantních specialistù
v zajištìní dostupnosti ambulantních
služeb

Pøestávka

11:30 – 12:45

BLOK 2: FINANCOVÁNÍ AMBULANTNÍ PÉÈE
Jak optimálnì nastavit úhrady ambulantní péèe, aby se zajistila co nejvyšší kvalita péèe
a dostateèná dostupnost pro pacienty? Plusy a mínusy souèasného nastavení úhradových
mechanismù ambulantní péèe.

VYSTOUPÍ:
Financování zdravotních
služeb z pohledu
ambulantních specialistù

Problematika zajištìní péèe
z pohledu gastroenterologù

Financování ambulantního
segmentu z pohledu VZP

MUDr. Zorjan Jojko

MUDr. Ludìk Hrdlièka

Ing. Miroslav Jankùj, Ph.D.

pøedseda
Sdružení ambulantních
specialistù Èeské republiky

pøedseda sekce
ambulantních
gastroenterologù
Èeská gastroenterologická
spoleènost ÈLS JEP

vedoucí oddìlení ambulantních
zdravotnických zaøízení
Všeobecná zdravotní pojišťovna ÈR

Problematika oèního lékaøství
a zajištìní kvality služeb ve
vztahu k financování z v.z.p.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA
generální øeditel
Sítì oèník klinik Lexum a.s.

Dostupnost gynekologické
péèe a zmìny ve financování

Jak udržet dostupnost a kvalitu
stomatologické péèe
z prostøedkù v.z.p.

Zástupce Sdružení
soukromých gynekologù

Zástupce Èeské stomatologické
komory

DISKUZE
12:45 - 13:30

Obìd

13:30 – 15:00

BLOK 3: JAK UDRŽET OPTIMÁLNÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB V AMBULANTNÍM SEGMENTU PRO BUDOUCÍ GENERACI?

PANELOVÁ DISKUZE
Zajištìní dostupnosti a
financování zdravotních služeb
v ambulantním segmentu

Vize budoucí optimální
organizace péèe v ambulantním
segmentu

Ing. et Ing. Lenka Poliaková

Ing. Markéta Benešová

MUDr. Pavel Kostka

øeditelka odboru dohledu nad
zdravotním pojištìním
Ministerstvo zdravotnictví ÈR

øeditelka zdravotnického
odboru
Vojenská zdravotní
pojišťovna ÈR

místopøedseda
Sdružení ambulantních
specialistù Èeské republiky, o.s.

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

MUDr. Petr Šonka

MUDr. Ilona Hülleová

pøedseda
Spoleènost všeobecného lékaøství
ÈLS JEP

pøedseda
Svaz praktických lékaøù ÈR

pøedsedkynì
Sdružení praktických lékaøù
pro dìti a dorost ÈR

REGISTRACE:
3 ZPÙSOBY REGISTRACE:
ONLINE: www.ahcm.cz/konference1112
E-mailem: krupickova@ahcm.cz
Telefonicky: 724 129 720, 326 999 135
Úèastnický poplatek:
2.000 Kè (+ 21 % DPH)
Pro èleny odborné spoleènosti platí 20% sleva:
1.600 Kè (+21% DPH).
Pøi registraci uveïte do poznámky kód ORL.
Zpùsob úhrady:
Bankovním pøevodem
po vystavení faktury ze strany
Academy of Health Care Management s.r.o.

č
PORADATEL:
Academy of Health Care Management s.r.o.
Kartouzská 3274/10, Praha 5 - Smíchov
IÈO: 28979541 DIÈ: 28979541
Tel. 724 129 720, 326 999 135
E-mail: info@ahcm.cz
http://www.ahcm.cz
Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté
spolupráce manažerù ve zdravotnictví, kteøí mìli zájem pøedávat své
znalosti a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat kvalitní vzdìlávání
zdravotnickým manažerùm na všech úrovních øízení. Akademie je pùdou
pro setkávání našich i zahranièních významných odborníkù a øídících
pracovníkù ve zdravotnictví a pravidelnì poøádá semináøe a kurzy
zamìøené na aktuální problematiku managementu zdravotnických
zaøízení. Ve spolupráci s americkými akademickými partnery poskytuje
studijní program MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu,
bioetice a GDPR ve zdravotnictví.

