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Kongresové centrum U Hájků, Praha

12. výroční konference IIR

❚ Úhrady zdravotní péče v roce 2014
❚ Finanční možnosti zdravotních pojišťoven
❚ Strategie zdravotnických zařízení
❚ Komentář aktuální legislativy pro zdravotnická zařízení
❚ Specializace zdravotní péče – financování
❚ Ehealth, pozitivní listy
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Řízení lidských zdrojů
ve zdravotnických zařízeních
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úhrady – centralizace – lékový trh

Společně s konferencí Puls 2013
se uskuteční konference Efektivní nákup ve zdravotnictví

Přidaná hodnota pro Vás:
možnost setkání a diskuze s účastníky paralelně probíhající

konference v úvodním bloku

Partner konference:

• s řediteli nemocnic
• s ekonomickými a finančními

řediteli nemocnic
• s řediteli pro strategii
• s obchodními řediteli

• s personálními řediteli
• s hejtmany
• s vedoucími odboru zdravotnictví

a sociálních věcí
• se zástupci poradenských společností

S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI

Mediální partneři:

Vystavovatelé: Odborní partneři:



Společné úvodní přednášky konferencí PULS 2013 & Efektivní nákup ve zdravotnictví

Úterý 15. října 2013

Předseda:  Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

Od 8.30      Přivítání a výdej podkladů konference

9.00     Uvítací projev zástupce Institute for International Research a předsedy dne

9.10     Čím vyléčit české zdravotnictví?
• Vývoj a struktura výdajů na zdravotnictví v ČR
• Náklady nemocnic a možnosti úspor
• Elektronické aukce v praxi nemocnic
Filip Pertold, Ph.D., Výzkumný pracovník,
Think – tank IDEA, CERGE-EI, Praha

9.50     Pokračující reformní kroky v českém zdravotnictví,
jeho financování a další připravovaná opatření
ovlivňující ekonomickou situaci nemocnic
• Aktuální stav systému v.z.p. a prognóza do konce

r. 2013, výhled 2014
• Alokace zdrojů ve zdravotnictví a objem poskytované

zdravotní péče
• Centralizace zdravotní péče a restrukturalizace

lůžkové péče
• Dostupnost zdravotní péče x úspory x pacienti
• Legislativní záměry MZ v roce 2013/2014
• Kultivace úhradových mechanismů a budoucnost

úhradové vyhlášky
Referent kontaktován

10.35   Přestávka na kávu

10.55   Vývoj úhradových mechanismů a osud úhradové
vyhlášky pro rok 2014
• Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014
• Změny v Seznamu výkonů v roce 2014
• Unifikace jednotkové sazby DRG a alokace zdrojů

v rámci regionů a segmentů nemocnic
Mgr. Jan Kvaček, Vedoucí oddělení správy zdravotních
pojišťoven, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

11.40   Elektronizace českého zdravotnictví v letech
2014–2020
• Postupy a plány elektronizace
• Aktuální stav jednotlivých projektů
• Registry dat
• Elektronická preskripce
• Elektronická dokumentace
• Financování projektů
Ing. Fares Shima, Ředitel odboru informatiky,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

13.20   Elektronický zdravotní záznam, fikce nebo realita?
• Kdo je vlastníkem zdravotních dat? 
• Princip osvobození a konsolidace dat

do elektronického zdravotního záznamu
• Vystavování dat v datových formátech či tvarech
• Projekty Elektronického zdravotního záznamu

v České republice 
Martin Zubek, Business development manager,
InterSystems B.V., Praha 

13.40   Pojistné plány zdravotních pojišťoven a očekávaná
situace v následujícím období
• Bilance zdravotních pojišťoven
• Finanční rezervy a možnosti zdravotních pojišťoven
• Možnosti vícezdrojového financování
• Regulace spotřeby zdravotní péče na straně pacienta
• Valorizace platby za státního pojištěnce a zavedení

nominálního pojistného
Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, generální ředitel,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
Praha

14.25   DRG jako dominantní úhradový mechanismus
v posledních letech – hlavní změny v chování
poskytovatelů a zdravotních pojišťoven
• Použití DRG a problémy v praxi
• Výhody a omezení DRG
• Nerovnosti v úhradách
MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D., Partner,
Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., Praha

15.00   Přestávka na kávu

15.20   Individuální úhrady zdravotní péče u skupiny pacientů
vyžadující nákladnou léčbu
• Možné způsoby financování zvlášť nákladných

pojištěnců (s vzácným onemocněním)
• Hranice ochoty platit v souvislosti s dopadem

do rozpočtu
• Problematika VILP a vstupu do úhrad
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., farmakolog,
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology
Assessment, Praha

16.00   Komentář legislativy týkající se problematiky veřejného
zdravotního pojištění a úhrad zdravotní péče
• Úhradová vyhláška a podání k ústavnímu soudu

– co bude dále?
• Nárok pacienta a regulace nových technologií
• Obecný nárok a možnosti nadstandardu – ekonomicky

náročnější varianty
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., právník, analytik
a lektor, D&D Health s.r.o., Praha

16.20   Úhrady zdravotní péče aneb jak se poprat se snižujícím
rozpočtem zdravotnických zařízení?
• Řešení ověřená praxí aneb jak jsme reagovali/

reagujeme na výši úhrad v našem ZZ
• Nutí snižující se úhrada poskytovatele

ke změně chování a specializaci
poskytované péče?

• Nejčastější úskalí a možná řešení
při snižujících se úhradách

Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní
péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha

12.20   Společný oběd

Začátek samostatného odpoledního programu konference PULS 2013

Diskuze



9.00     Úvodní řeč předsedy dne

9.10     Rekodifikace občanského práva – co se změní
ve zdravotnictví?
• Přehled změn a dopady na řízení
• Dopady na medicínské právo
• Změny v právech pacienta
Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.,
Kabinet zdravotnického práva a bioetiky,
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Praha

9.50     Problematika pozitivních listů a jejich využití
v nemocnicích
• Možná úskalí seznamu preferovaných léků
Referent kontaktován

10.30   Přestávka na kávu

10.50   Centra specializované zdravotní péče:
Možnosti léčby versus ekonomické možnosti systému
• Financování a dostupnost specializované péče
• Dohody o způsobu a výši úhrady, zvláštní ujednání

pro VILP
• Slučování pracovišť specializované péče
MUDr. Pavel Frňka, DMS, ředitel strategie,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Praha

11.30   Financování center specializované péče – rekapitulace
současného legislativního stavu a výhledy do budoucna
• Tvorba center dle nové legislativy
• Jak ovlivní nový status universitních nemocnic

dostupnost a ekonomiku center specializované péče?
• Úhradové limity a nároky pacientů
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., právník, analytik
a lektor, D&D Health s.r.o., Praha

12.00   „Kde nebudou pacienti, tam nebudou lůžka“
aneb specializace (centralizace) zdravotní péče v praxi
• Kde všude se dá ještě ušetřit?

– specializace a spektrum poskytované péče

– racionalizace investic
– personální obsazenost
– společný postup nemocnic při vyhlašování

výběrových řízení na služby či energie
– vyjednávání ze zdravotními pojišťovnami a struktura

poskytované péče
MUDr. Jiří Běhounek, předseda Komise pro zdravotnictví
Asociace krajů ČR, místopředseda správní rady VZP ČR,
hejtman Kraje Vysočina

12.50   Společný oběd

14.00   Co dělat když nabídka zdravotních služeb převyšuje
poptávku? Aneb jak reagovat na regulaci objemu péče
a stále snižující úhrady?
• Nastavení optimální velikosti ZZ a struktury

poskytované péče
• Úhradové mechanismy a motivace nemocnice
• Optimalizace pracovních sil
• Efektivní využití kapacit lůžkového fondu a zkrácení

ošetřovací doby
MUDr. Antonín Karásek, Lékař, Uherský Brod a emeritní
ředitel, Uherskohradišťská nemocnice a.s.,
Uherské Hradiště

14.45   Řízení lidských zdrojů v prostředí nemocnic
• Jak odměňovat podle výkonu? Složky mzdy

a nastavení KPI
• Jak nastavit systém odměňování
• Pracovní doba

– nepřetržitý odpočinek mezi směnami
• Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti
Mgr. Radek Policar, náměstek pro právní služby
a personalistiku, Masarykův onkologický ústav, Praha

15.40   Ukončení konference

Koktejl
Na závěr prvního dne konference Vás společnost IIR zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální

výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře.

Středa 16. října 2013

Řízení lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních
9.00 – 16.00 hod.
• Nejčastější problémy pracovního práva v nemocnicích
• Plánování směn a organizace práce
• Zlepšování pracovní výkonnosti zaměstnanců
• Jak zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců

• Efektivní komunikace s jednotlivci i pracovními týmy
• Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – osvědčené zásady

a postupy
• Systém odměňování zdravotnických pracovníků
Referent kontaktován

Workshop                                                                                                                                  17. října 2013

Ing. Martina Podešťová, náměstkyně ředitele
pro ekonomiku, Thomayerova nemocnice, Praha
Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., lékař,
Nemocnice ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek

17.00   Shrnutí prvního dne konference předsedou

17.15    Následuje koktejl

Efektivní nákup ve zdravotnictví
Paralelně se uskuteční konference

Program najdete na: www.konference.cz

Doporučte ji
kolegům!



PŘIHLÁŠKA

PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz

ODSTOUPENÍ
Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme ma nipulační
po platek ve výši 3.000 Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začát kem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samoz řej mě, že za stou -
pení účastníka je možné. Po řadatel konference si vyhra zuje z nalé ha  vých
důvodů právo na změ ny programu. Pro gram vytištěn dne 15. 7. 2013.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: PULS 2013
Úterý 15. října 2013, 8.30–17.15 hod., následuje koktejl
Středa 16. října 2013, 9.00– 15.40 hod.
Workshop: Řízení lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních
Čtvrtek 17. října 2013, 9.00–16.00 hod.
Místo konání:
Kongresové centrum U HÁJKŮ, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
e-mail: sales@kongresyuhajku.cz, www.kongresyuhajku.cz
Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém
po platku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití ome ze -
ného kon tin gentu pokojů za speciální cenu v hotelu Jurys Inn. Tento
kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před za čát -
kem konference. Prosíme, rezervaci proveďte přímo v hotelu s odvolá ním
na Vaši účast na konferenci IIR:
Jurys Inn, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8, 
tel.: +420 226 222 600, fax: +420 226 222 610
e-mail: jurysinnprague@jurysinns.com, www.jurysinn.com

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlá še ní. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené
konto v České re pub lice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1343.
Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před za čátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto.
Při zaplacení účast nic kého poplatku později než 14 dní před za čát kem konference Vás prosíme o před ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním
sekretariátu.

VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:                                                                                                                       konference@konference.cz                                          +420 222 074 555
Obsah konference:                                      Ing. Edita Čítková                                    edita.citkova@konference.cz                                        +420 222 074 532
Změny adresy/marketing:                          Soňa Valentová, DiS.                               sona.valentova@konference.cz                                    +420 222 074 514
Partnerství & výstavnictví:                         BcA. Anna Matoušková                           anna.matouskova@konference.cz                               +420 222 074 520

V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode:

Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
fax: +420 222 074 524�•�tel.: +420 222 074 555�•�e-mail: konference@konference.cz�•�www.konference.cz

Titul konference: PULS 2013, kód konference: C1343

Registrace a cena:                                              zvýhodněná: do 20. 8. 13                   zvýhodněná: 21. 8. – 23. 9. 13                      základní: od 24. 9. 13
konference                                                                          21.995 Kč + DPH                                          23.995 Kč + DPH                              24.995 Kč + DPH
workshop                                                                             13.995 Kč + DPH                                          14.500 Kč + DPH                              14.995 Kč + DPH
konference+workshop                                                        34.995 Kč + DPH                                          36.500 Kč + DPH                               37.995 Kč + DPH
Cena pro státní zdravotnická zařízení:              zvýhodněná: do 20. 8. 13                   zvýhodněná: 21. 8. – 23. 9. 13                      základní: od 24. 9. 13
konference                                                                          12.995 Kč + DPH                                          13.995 Kč + DPH                              14.995 Kč + DPH
workshop                                                                                7.995 Kč + DPH                                             8.500 Kč + DPH                                 8.995 Kč + DPH
konference+workshop                                                        19.995 Kč + DPH                                          21.500 Kč + DPH                              22.995 Kč + DPH

Využijte náš atraktivní slevový systém!
10 % sleva pro 2 účastníky
15 % sleva pro 3 účastníky
20 % sleva pro 4 a více účastníků
Pro uplatnění slevy je nutné registrovat účastníky z jedné společnosti
součas ně. Sleva se vztahuje na jednu nebo obě konference: PULS 2013
(C1343) a Efektivní nákup ve zdravotnictví (C1344).

Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990 Kč + DPH

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI
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město/PSČ

počet zaměstnanců v podniku

oblast podnikání
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